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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk. 
Vandaag is het Epifanie, het feest van de Verschijning van de Heer. We vieren Driekoningen. 
 

Voorganger       ds. Ron Koopmans   

Ouderling    Ernst Lutgert           Diakenen   Henk Tibben, Gerda Zwama, Luuk Oosterhuis 
Koster       Ramon Troost            Muziek        organist Johan Gerkes 
 

Lezingen: Jesaja 60: 1-6 en Mattheüs 2: 1-1  2. 

 
Liederen voor de dienst: In Bethlehems stal (JdHeer 613: 1, 3, 4); O Kindeke klein (JdHeer 600a); 

         Al wie dolend in het donker (melodie Lied 498). 

         Zie voor de teksten evt. ook het uitgereikte Liedblad. 
 

Liederen in de dienst: Psalm 103: 1 en 7; Klein Gloria (Lied 195); Lied 520; Lied 288; Lied 286; Lied 496; 

    Lied 518: 1 en 5; Lied 487: 1 en 3. 
 

Collecten: drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 
        1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 

 

Vrije collecte 13 januari 

De vrije collecte van a.s.13 januari 2019 is bestemd voor het Open Huis. 
Het Open Huis is het inloophuis van de Kerken in Assen voor iedereen! 

Gastvrijheid, omzien naar de naaste, barmhartigheid en solidariteit staan centraal. Zij heeft in 

november haar 30 jarig bestaan gevierd.  Ze is gehuisvest op de Brink 25-26 
Info op website www.openhuisassen.nl 

Opdat zij dit werk willen blijven voort zetten willen wij hun ook financieel ondersteunen. 
U kunt ook geld overmaken op bankrekening nummer: NL73INGB0000331222 
De diakonie 

Oppasdienst    voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Anneke Overwijk en Claudia Ismaïl 

Nevendienst    voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Marjolein en Johan Schurer; 

  Tekst: Mattheüs 5:1-12; Thema: Jezus maakt je gelukkig. 
  Doel: De kinderen leren dat een leven dichtbij God hen gelukkig maakt.  

Toelichting: Het woord geluk kun je op veel verschillende manieren gebruiken. Je kunt ermee zeggen 
dat het in je leven gaat zoals je zelf graag wilt. Je hebt geluk: je hebt wat je graag wilt, je bereikt wat je 
hoopt te bereiken, met de mensen van wie je houdt gaat het goed, enz. We weten allemaal wel dat je 

niet altijd dat geluk kunt hebben: er gaan ook wel eens dingen mis; soms is er pijn en verdriet in je 

leven. En bij sommige mensen veel pijn en tegenslag. God geeft ons een ander geluk. Natuurlijk vindt 
Hij het fijn als het goed met ons gaat; daar mogen we Hem om vragen. Maar één ding is nog 

belangrijker: dat we leven zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Dus anderen helpen die het zwaar 
hebben, in vrede met anderen leven en eerlijk zijn. Dan weten we zeker dat de Heer altijd bij ons is, op 
fijne en op moeilijke momenten. 
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De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar  mevr. Van Noort-den Boer. 
 
Koffiedrinken 

Vanmorgen is er na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten, elkaar een gezegend nieuwjaar te 
wensen en nog wat na te praten onder het genot van koffie, thee of fris. Dit wordt geschonken in de 

kerkzaal. Van harte aanbevolen! 

 
Bedankt 
Wij willen graag iedereen bedanken voor de ontvangen bloemen, telefoontjes en kaarten! 

Het medeleven vanuit de gemeente heeft ons goed gedaan. 
Hartelijke groeten van Jan en Jettie Labree. 

 

Volgende week zondag 13 januari zijn er twee diensten: 
’s Morgens om 10 uur vieren we het Heilig Avondmaal. De lezingen zijn Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 3-4, 
15-16 en 21-22. Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Voorganger is ds. Ron Koopmans. 

’s Avonds om 19 uur houden we, op veler verzoek, een Zangdienst met liederen van Johannes de 

Heer. Muzikale medewerking verlenen Annemargriet Hopman en Marnix Onrust. 

Voorganger is ds. Ron Koopmans. 
 

Activiteiten in de wijkgemeente 

maandag 20.00 uur: Moderamen 
dinsdag 19.30 uur: Diaconie 

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink) 

woensdag 20.00 uur: Thomaskring, bij Frank en Annemartine, Betuwe 58 
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloopochtend 
vrijdag  19.30 uur: Jozefkoor 

 
Met Elvis Presley naar de kerk. 

Donderdagavond 10 januari is er in De Bron een avond over Elvis Presley. Van alle muziek die de ‘King 

of Rock ’n Roll’ uitbracht, lag zijn hart vooral bij gospels en spirituals. In deze lezing ontdekken we aan 
de hand van zijn muziek hoe en waarom gospelmuziek kon ontstaan. 

Inleider: Anton Verbeek. Tijd: 20 uur. Toegang vrij.  
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