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 5e zondag van Epifanie
    In de dienst wordt bevestigd als diaken: Jan de Wind

Voorganger: ds. Elly Veldman; Thema: Verlangen naar God.
Lezingen: Psalm 63: 1-9; Gedicht bij overdenking: ‘ Bede’, Jacqueline van der Waals  (z.o.z.)  
Liederen: Psalm 23B vers 1,2, en 5;  Klein Gloria; lied 675; Psalm 63: 1, 3; Opwekking 520: 1,2,5;

Lied 670: 1,3,6; Slotlied 362: 1 en 2
Zangers:   Elianne, Kelvin en Menno
Organist: Johan Gerkes
Ouderling: Grietje van Selst
Diaken: Rieelle Gramsbergen
Koster: Dennis Bouwmeester
AVO-team: Willemien Hollander (presentatie) en Jacko Duker (video)

De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.
U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Collectes: 1. Diaconie; 2. jong pastoraat en interactief; 3. onderhoud Gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door een bedrag over te maken op
bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, 
onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gift bestemd is. 

Kindernevendienst
Ouders kunnen op de website: vertelhetmaar.nl materiaal voor thuis downloaden, zoals kleurplaten, 
video’s en dergelijke. Daarvoor hoeft alleen een gratis inlog aangemaakt te worden. De site is te vinden 
op: https://vertelhetmaar.nl
Na inloggen in de blauwe menubalk op ‘thuis’ klikken om bij het materiaal te komen.
Deze zondag gaat het over de droom van de farao. Genesis 41.

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevrouw Henny Middelbos.
We wensen haar van harte beterschap toe!  

Pastoraal 
Wij wensen alle zieken en hun naasten de kracht en troost van God toe. Laten we hen omringen met 
gebed en aandacht. Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar 
pastoraat@jozefkerk-assen.nl

Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk: voorganger dhr. G.O. Sander.
donderdag 10:00 uur Bijbelkring* in zaal 2 van de Jozefkerk.
*Bijbelkring: Het is fijn om weer bij elkaar te kunnen komen, zowel in de kerk, als bij de Bijbelkring.
We zullen met elkaar een Psalm bespreken, waarover Ds. Marten Mulder ons wat meer vertelt.
U/jij bent welkom. Donderdag 3 februari 10:00 uur Jozefkerk.
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Volgende week zondag 6 februari gaat voor ds. Gert de Kok.
Er is een tienerdienst in de gezellige Jeugdruimte.

De Vaart Vakantie Week 2022 Van 2 – 9 april
Wij blijven optimistisch, ondanks de nodige onzekerheden, gaan wij er vanuit dat de week door zal gaan.
Natuurlijk is dit afhankelijk van het landelijke beleid en de richtlijnen ter plekke op de locatie.
Wij verwachten begin maart meer duidelijkheid te krijgen. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar.
Gasten kunnen zich nog steeds aanmelden voor een mooie week met zorg op landgoed Hydepark in 
Doorn. U kunt zich aanmelden bij : Hennie Kosse: emailadres:hekoko23@gmail.com tel.06 20444403
Gerda Zwama: emailadres: gerda27zwama@hotmail.com tel. 06 11442874
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan kontakt op met
Pieter Veenstra tel nr 06 13915557 pajveenstra@hetnet.nl

‘ Bede’, Jacqueline van der Waals
Klinkt daar, Vader, in mijn zangen geen verlangen
naar uw aangezicht?
Min ik meer het effen duister
dan de luister
van uw eeuwig licht?

Meer de onbewogen ruste
dan de lusten
van de morgenstond?
Meer het slapende vergeten
dan het weten
van der dingen grond?

Is daar in mijn hunkrend wachten
geen gedachte
aan beloofd genot?
Kan mijn peinzen zich niet heffen
tot beseffen
van uw liefde - God? ....

Houdt tot U mijn lichtschuwe ogen
opgetogen,
Zon, die ongedoofd,
Mij de aarde en hemel beide
zou verblijden,
zo ik beter had geloofd.
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Projectzangers gevraagd voor het Paasoratorium van Dirk Zwart
De koren Adorate Dominum uit Assen en Vivace uit Meppel voeren dit voorjaar het indrukwekkende 
Paasoratorium (met piano, orgel en trompet) uit van Dirk Zwart in De Kandelaar in Assen op 9 april en in 
de Kruiskerk in Meppel op 16 april.
In 1998 componeerde Dirk Zwart zijn eerste oratorium op teksten van Ria Borkent. Het bleek gelijk een 
succes en het werd sindsdien op talloze plekken uitgevoerd.
Onder leiding van de dirigenten Wietse Meinardi en Tineke Wonderman zal het werk ingestudeerd 
worden in Assen en Meppel.
Het Asser koor Adorate Dominum is op zoek naar projectzangers die zin hebben om mee te zingen met 
de concerten.
De repetities zijn op maandagavond in Assen en er zijn enkele gezamenlijke repetities in Meppel.
Het koor kan vooral  mannenstemmen goed gebruiken, dus tenoren en bassen zijn meer dan welkom.
Op www.adoratedominum.nl

We kunnen weer beperkt naar de Jozefkerk
Sinds zondag 23 januari kunnen we de kerk weer voorzichtig en “Corona Proof” aangepast openstellen om de 
eredienst weer bij te wonen. Helaas met een nog gelimiteerd aantal kerkgangers.
De viering zal niet zijn zoals u gewend bent, maar kan alleen onder strikte regels van het RIVM gehouden worden. 
U moet zich van te voren inschrijven/aanmelden. Op de website vind de aankondiging plaats via 
aanmeldenkerkdienst@jozefkerk-assen.nl.
U wordt aan de hand daarvan uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen.
De diensten blijven uiteraard gewoon te volgen via de kerkomroep en YouTube. Echter, het geluid in de kerk zal 
vanwege galm minder versterkt worden dan wat u normaal gewend bent.

Onze regels zijn:
U dient alle aanwijzingen strikt op te volgen.
Volgens de door het RIVM opgelegde maatregel de 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
In totaal mogen 50 personen per dienst worden toegelaten in de kerkzaal.
De 1,5 meter regel geldt zowel binnen als ook buiten de kerk!
U mag niet zingen, met uitzondering van een kleine zanggroep die de zang verzorgt.
Wanneer u verkouden bent of moet hoesten meld u zich dan niet aan!
De garderobe in de hal mag niet worden gebruikt. U dient uw jas mee te nemen naar de kerkzaal.
Bij binnenkomst wordt u een plaats aangewezen.
U wordt onder begeleiding naar uw plaats gebracht.
Na afloop van de dienst blijft u zitten tot u een teken krijgt dat u mag opstaan en de kerkzaal kunt verlaten.
U wordt verzocht om direct na het verlaten van de kerkzaal naar buiten door te lopen.
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