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G OEDEMORGEN , HARTELIJK WELKOM IN DE J OZEFKERK !
Voorganger: kand. John W. Bassie uit Groningen
Organist:
Johan Gerkes
Koster:Ramon Troost
Ouderling:
Hans van Selst
Diakenen:
Kosse, Dassen, Zwama
Oppasdienst: Caia Veldman, Merreth de Jong
Collecten:
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Van den Berg-Nicolai.
Kindernevendienst voor de groepen 1 - 4 (Sandra van Haaren)
Bijbeltekst: Marcus 1:21-28
Thema:
Ik luister.
We gaan het deze zondag hebben over luisteren. Echt luisteren naar iemand, valt niet altijd mee. Jezus
onderwijst de mensen in de synagoge. Ze luisteren naar wat Jezus te vertellen heeft. Zijn worden maken
iets in hen los. In de synagoge is ook een bezeten man. Als Jezus de onreine geest toespreekt, luistert
deze. Ze blijkt alles en iedereen in de synagoge ontvankelijk voor Jezus’ woord.
Vanavond Welkomdienst
Vanavond om 19 uur is in de Jozefkerk een Welkomdienst, waarin voorgaat ds. Ron Koopmans. De
lezingen zijn Micha 6: 8 en Romeinen 12: 9-18. Het thema is: ‘Hou het simpel’. Muzikale medewerking
verlenen het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst en organist Harm Hoeve.
Volgende week zondag 4 februari
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. De lezingen zijn 2 Koningen 4: 18-21 en Marcus 1: 29-39. Het
Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Tijdens de dienst is er ook Tienerdienst in de bovenzaal en
na afloop gezamenlijk koffiedrinken.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Pastoraal beraad
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
donderdag 10.00 uur: Ochtendbijbelkring
donderdag 19.30 uur: Sing In
vrijdag
19.00 uur: Inleveravond Kerkbalans
Het Drents Symfonie Orkest geeft jubileum concert in Jozefkerk
Het Drents Symfonie Orkest (DSO) bestaat 60 jaar en viert dit jubileum in Assen op zaterdag 3 februari in
de Jozefkerk. Aanvang 20.00 uur. Het programma is tot stand gekomen door onder de leden een enquête
te houden. “We spelen dus de verzoeknummers van de orkestleden” zegt de enthousiaste DSO voorzitter
Francine Cremers. Bij het jubileum concert liggen de volgende stukken de muziekstandaards. Finlandia van
Jean Sibelius; Symfonie nr. 2 in D groot van Ludwig van Beethoven; Suite English Folk Songs van Ralph

Vaughan Wiliams; Hongaarse Dans nr. 5 van Johannes Brahms en Le Boeuf sur le Toit van Darius Milhaud.
Zaterdag 3 februari in de Jozefkerk, aanvang 20.00 uur. Toegang € 15,00. In de voorverkoop € 13,00, via
secretaris@drentssymfonieorkest.nl
Geluidsinstallatie
Vanuit het regiemeubel wordt vanaf vandaag de geluidsinstallatie bediend. Zoals u ziet zijn de luidsprekers
vervangen en is er een kleine luidspreker bij geplaatst om de zijvakken een betere verstaanbaarheid te
geven. De nieuwe installatie zorgt automatisch voor het op klank brengen van de verschillende
geluidsbronnen; denk daarbij aan filmpje, CD’s; spraak etc. De ringleiding is natuurlijk weer aangesloten
en u zult hierbij binnen de lijnen van het middenvak en de zijvakken het beste ontvangst hebben.

KerkTV
Zoals u vanmorgen kunt zien is alle apparatuur die nodig is voor het presenteren van liederen in de dienst,
als ook het maken van opnamen ten behoeve van KerkTV geplaatst. Enkele onderdelen zullen in gebruik
genomen worden; regeling van geluid en volume en de “Onze Vader” klok vanuit het regiemeubel.
Daarnaast zullen we de komende periode met verschillende mensen in het team gaan leren hoe te werken
met de video-apparatuur. Met name het oefenen in het maken van TV-uitzendingen zal enige tijd kosten
om dit voor een kijker thuis op een nette manier te verzorgen. De komende periode zult u wel zien dat er
dus achter het meubel druk gewerkt wordt met de bediening van de camera’s. U zult de camera’s ook zien
bewegen. De uitzending van Kerk TV zal pas plaats vinden als we vinden dat dit ook voldoende niveau
heeft voor de kijker thuis. Wanneer de uitzendingen daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld zullen we
ook aangeven op welke zitplaats u wel in beeld komt tijdens de online-uitzending en op welke zitplaats u
niet in beeld komt. De verder details van het uitrollen van de voorziening wordt na een presentatie (12
februari) aan de kerkenraad vastgelegd.
Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:
Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn, wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan. Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor.Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor.

