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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Het is de tweede zondag van de Veertigdagentijd, zondag Reminiscere, naar Psalm 25 vers 6:
‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer’.
Voorganger ds. Ron Koopmans
Organist
Johan Gerkes
Koster
Epko Haveman
Ouderling
Peter Stam
Diakenen
Henk Tibben, Hennie Kosse en Imke Zeilstra
AVO-team
André Krale (presentatie), Gerjan Peeneman (video)
Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de
mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken.
In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen.
Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.
Lezingen:
Liederen:

Exodus 4: 18-31 en Mattheüs 17: 1-9
Heer, ik hef mijn hart en handen (Psalm 25: 1 en 3); Klein Gloria (NLB 195); De dag gaat open (NLB
217); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Wat de toekomst brengen moge (NLB 913);
Christus staat in majesteit (NLB 545); Neem mijn leven, laat het, Heer (NLB 912); Zegen ons algoede
(NLB 415: 1 en 2); Amen, amen, amen (NLB 415: 3).

Collecten:

1. 40 dagentijdcollecte; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Kuiper-Katerberg.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Claudia Ismail en Frank de Graaf
Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis
Bijbeltekst: Matteüs 26:1-16 Thema: Boze Farizeeën en een dankbare vrouw
Jezus is duidelijk: tijdens Pesach zal Ik worden gedood. Jezus’ vijanden zijn bezig deze afrekening te organiseren.
Vanwege Jezus’ populariteit moet dat alles in het geheim gebeuren. Een vrouw komt op dat moment openlijk uit
voor haar liefde voor Jezus. Ze zalft Hem met kostbare olie. Haar liefde staat tegenover de haat van de Joodse
leiders. Judas trekt zijn conclusie: Als Jezus dit goedvindt kan Hij de Messias nooit zijn. Hij besluit de hogepriesters
en oudsten te helpen zijn Meester gevangen te nemen. De leerling wordt een vijand; zijn liefde slaat om in haat.
Dienst Biddag woensdag 11 maart
Aanstaande woensdag is er een kerkdienst in de Jozefkerk ter gelegenheid van Biddag voor gewas en arbeid. De
lezingen zijn: Prediker 2: 20-26 en Mattheüs 6: 19-23. Voorganger is ds. Ron Koopmans. En organist is Klaas van der
Kolk. De dienst begint om half acht.
Volgende week zondag 15 maart
is de derde zondag in de Veertigdagentijd. We lezen Exodus 7: 1-7 en Johannes 4: 5-26. In de dienst wordt de
Heilige Doop bediend aan David, zoon van Joost en Natasja Luinstra (Hazelaarhof 75) en aan Jefta, zoon van
Joachim en Kirsten Martijn (Gildestraat 3). Voorganger is ds. Ron Koopmans, organist Johan Gerkes, en het
Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Voor de dienst zamelen we goederen in voor de Voedselbank, en
na afloop drinken we gezamenlijk koffie/thee.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Kerkenraad
woensdag
13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)
woensdag
19.30 uur: Kerkdienst Biddag
donderdag
10.00 uur: Koffie-inloop
vrijdag
15.30 uur: Jozefkoor
Bedankje
Mede namens mijn vrouw Gré wil ik een ieder hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens mijn
ziekte, hetzij in de vorm van bloemen, kaarten, telefoontjes en persoonlijk bezoek. Het is ons beiden tot grote
steun geweest! Hartelijke groeten, Bertus Aslander, Vondellaan 56.
Bedankje
Gedurende 10 weken ben ik in het ziekenhuis en in de Boshof geweest en gelukkig mocht ik 2 weken geleden weer
thuiskomen in mijn nieuwe appartement. Wat heb ik veel medeleven ondervonden van de gemeente van de
Jozefkerk, in de vorm van bezoek, kaarten, bloemen en gebeden, hartverwarmend en bemoedigend, u gaf mij
moed om door te gaan. Heel hartelijk dank hiervoor. Wieke Sijtsema-Wijma, Lisdoddestraat 27.
Bedankje
Sinds maandag ben ik gelukkig weer thuis na 9 weken.
Dankbaar zijn we voor de vele blijken van meeleven, kaarten, telefoontjes en bezoekjes. Ook uw bidden voor mijn
gezondheid heeft ons erg goed gedaan. Samen met mijn vrouw danken we u hiervoor. Ook spreken wij onze dank
uit voor het prachtige bloemstuk van de kerk dat wij ontvingen.
Groetend Drieneke en Herman v.d. Wilk
Vrijwilligers Vierackers
Het aantal vrijwilligers bij de tweewekelijkse kerkdiensten in de Vierackers is veel te klein geworden.
Stel, u wordt vrijwilliger in één van de twee groepen. En dan? Een vrijwilliger is om 9.45 uur aanwezig. Met elkaar
zetten we het liturgisch centrum en een paar stoelen en tafels klaar. Daarna drinken we koffie en nemen de
bijzonderheden door. We halen enkele bewoners op van de verpleegafdeling en nemen deel aan een korte viering.
Daarna drinken we een kopje koffie, brengen de bewoners iets voor 12 uur terug en zetten in de zaal alles weer op
de plaats. We heten u graag welkom als nieuwe vrijwilliger. U kunt zich aanmelden bij dhr. Jannes Hessels:
hessels@home.nl, 06 14633968. Om te ervaren hoe het gaat bent u welkom in één van de eerstvolgende
kerkdiensten, zie Kerkblad of site.
Met de Matthäus-Passion op weg naar Pasen
Zaterdag 21 maart, om 19.30 uur, voert het Luthers Bach Ensemble de Matthäus-Passion van Johan Sebastiaan
Bach uit in de Jozefkerk. Dit meesterwerk van Bach wordt rond het paasfeest op zeer veel plaatsen in Nederland
uitgevoerd. En nu dus ook in onze eigen Jozefkerk. Het beroemde werk van Johann Sebastian Bach wordt
uitgevoerd door het Luthers Bach Ensemble in samenwerking met het bekende Roder Jongenskoor. Het orkest en
de zangers en zangeressen staan onder de artistieke en muzikale leiding van Tymen Jan Bronda. Emotionele
zeggingskracht Het wordt een bijzondere, zogenaamde semiscenische, uitvoering. Solisten en koorzangers zingen
uit het hoofd en versterken met hun lichaamstaal de emotionele zeggingskracht van het lijdensdrama.
De verbinding met de toeschouwers wordt veel directer en daardoor wordt de intensiteit van de muzikale ervaring
op het podium én in de zaal veel groter. De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus en volgt
daarbij de verhaallijn van het Evangelie volgens Matteüs. Kaartverkoop: De toegangsprijs is € 32,50 en verkrijgbaar
via http://luthersbachensemble.nl en Boekhandel van der Velde Assen, Gedempte Singel.

