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Voorganger: ds. Hendri Pap 

Lezing: 1 Kor. 1: 1- 9; Johannes 2: 1-11 

Liederen:  Psalm 42: 1 en 3; lied 303: 1, 2 en 3; Psalm 119: 40; Lied 525: 1, 2 en 3; Lied 525: 4 en 5;                       

Lied 518: 1 en 2; Slotlied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5. 

Muziek: Johan Gerkes, orgel 

Ouderling:  Kees Herder 

Diaken: Annemieke Korf, Hennie Kosse, Rieelle Gramsbergen 
Koster:  Ramon Troost 

AVO-team: Martin Vrieling (presentatie) en Cor Kremer (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. 

Collecte: 1. Diaconie; 2. Kinderen en jongeren; 3. Onderhoud gebouwen 

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld 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 gave bestemd is. 

Kindernevendienst                                                                                                                                                                                                                                

Thema: Elia offert op de Karmel  - 1 Koningen 18.                                                                                                                                   

Drie jaar heeft het niet geregend en is er hongersnood in Israël.   Nu vindt God het genoeg. Koning Achab geeft de 

profeet Elia de schuld, omdat hij deze droogte als straf van God heeft aangekondigd. Elia reageert dat koning 

Achab de problemen aan zichzelf te wijten heeft. Hij vereert immers afgoden en wil niets meer met de God van 

Israël te maken hebben. Wie heeft er gelijk? Elia voelt zich uitgedaagd te bewijzen dat God de enige ware God is. Zo 

komt er een wedstrijd, een krachtproef, tussen hem en de profeten van Baal. Beiden zullen ze een offer brengen, 

maar het vuur moet van hun god komen. De god die het vuur aansteekt uit de hemel, is de levende God. Heel het 

volk, dat van de HEER is afgedwaald, is toeschouwer. De uitslag is geen verrassing: de HEER is God!                             

De kindernevendienst staat vandaag onder de leiding van Yvonne Oosterhuis.     

Bloemengroet 

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de fam. Toon en Ans van der Sande. We hopen dat dit hen zal sterken 

en bemoedigen! 

Activiteiten in de wijkgemeente  

woensdag  13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G. J. van Enk) 

http://www.sca-assen.nl/


 

 

Pastoraal 

                                                                                                                                                                               

Wij wensen zieken en hen die te maken hebben met afnemende gezondheid en hun naasten kracht en moed, de 

nabijheid van God en mensen. Meldt u het even aan uw contactpersoon of wijkouderling als er pastorale zorg 

gewenst is? U kunt het ook (laten) doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl.  

 

Bijbelkring 

Op donderdag 2 februari is er weer Bijbelkring in de Jozefkerk, van 10.00 tot 11.30 verdiepen we ons in Psalm 72 en 

de wijsheid van Salomo. Ds. Marten Mulder zal de kring leiden. Hartelijk welkom!                                                          

Hulp nodig bij het invullen en/of betalen van Kerkbalans? 

Zoals u gehoord hebt, kan vanaf dit jaar de acceptgiro niet meer gebruikt worden. Voor de actie Kerkbalans heeft u 

daarom geen acceptgiro meer ontvangen. Voor sommige gemeenteleden kan dit lastig zijn. Medewerkers van het 

Kerkelijk Bureau en vrijwilligers zullen binnenkort aanwezig zijn in de kerk met een pinapparaat. Zij kunnen u ook 

hulp bieden bij het (digitaal) invullen van het toezeggingsformulier.  

Zij zijn aanwezig op zondagmorgen na de kerkdienst op 5 februari in de Jozefkerk, op zondag 12 februari in de 

Opstandingskerk  en op zondag 19 februari in De Bron. 

Medewerkers Kerkelijk Bureau 

Oekraïne door de winter 

Burgemeester Out en wethouder Staal hebben ons uitgenodigd om uit te leggen wat we doen en om te zien waar 

we elkaar Assen-breed kunnen versterken. Altijd goed om samen op te trekken! De voorbereidingen voor ons 

vierde transport zijn begonnen. Onze vrouwen in Oekraïne zijn aan het inventariseren wat waar naar toe zou 

moeten. Uw donaties blijven van harte welkom via IBAN NL21 RABO 0373736118 van de Wijkdiaconie Vredenoord 

ovv gift Oekraïne. De winter is nog niet voorbij! 

Diaconie Vredenoord, voor deze Henk Siekmans 

Zin in Zondag 

Voor de bijeenkomst  van Zin in Zondag op 5 februari is Kathleen Ferrier uitgenodigd om te spreken over haar boek 

'Hoe wij hier ook samen kwamen, een pleidooi voor menselijkheid, nieuwsgierigheid en de verbindende kracht 

van verhalen.' Het boek is een heel persoonlijk verhaal over haar leven en werk.  Kathleen Ferrier is werkzaam voor 

Unicef, deels in Nederland en Hong Kong. Ze heeft een lange carrière op het terrein van 

ontwikkelingssamenwerking. Van 2002 tot 2012 zat ze voor het CDA in de Tweede Kamer. Haar vader, Johan 

Ferrier, was de eerste president van Suriname, haar moeder was Edme Vas, lerares. Beiden zagen het grote belang 

in van ontwikkeling. Dat hun voorouders behoorden tot de tot slaaf gemaakten was hierbij hun drijvende kracht.   

De bijeenkomst begint om 11.30 in de Jozefkerk en duurt ongeveer vijf kwartier. Van harte welkom. 

 

Namens de werkgroep, stadspredikant Bert Altena 
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