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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Koster
Organist
Liederen

ds. Bram Riepma
Hans van Selst
Rinke van Veen, Anneke Geertsema en Daan Kraan
Marcus Kramer
Johan Gerkes
Lied/Psalm 97: 1,6; Lied 195 (Klein Gloria); Lied 967: 1; Lied 967: 5, 6, 7; Lied 288;
Lied 489: 1, 2; Lied 518: 1, 3;
Slotlied: 422
Collecten
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Schriftlezing Fil. 1: 27, 29-30; Fil. 2: 1-11; Fil. 2: 12-30
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Scholte.
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd door Caia Veldkamp en Merreth de Jong
Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Jasmijn Beekman en Sandra van Haren
Thema: God geeft een nieuwe koningin
Bijbeltekst: Esther 2: 1-18
Doel: De kinderen leren dat in het leven van Esther God aan het werk is.
Toelichting: Als je oppervlakkig leest, zie je dat koning Ahasveros zich eenzaam voelt. Hij zoekt een nieuwe
koningin in plaats van Wasti. Hij kiest voor een prachtig, intelligent meisje van eenvoudige komaf. Voor Ester
moet de verandering enorm zijn geweest, als in een sprookje. Hadassa (Esters joodse naam) betekent mirt:
de bruidsbloem, teken van trouw.
Dat is niet toevallig. God wil zijn trouw bewijzen aan de Joden in ballingschap. Zo is het ook niet toevallig dat
Ester zichzelf blijft en daardoor het hart van Hegai wint.
Hij geeft haar het goede advies om prachtig maar eenvoudig Ahasveros te bezoeken. Zo wint ze, nadat
honderden kandidates haar zijn voorgegaan, de wedstrijd wint en wordt de nieuwe koningin. Nee, het is Gods
plan dat juist zij op die plaats komt om later zijn volk te beschermen en te redden
KerkTV storingen
Wij horen de laatste tijd nogal eens dat er problemen zijn met de live weergave van KerkTV.
We zouden graag de omvang hiervan in kaart willen brengen voor de leverancier kerkomroep.
U vindt op onze website een link zodat u de melding bij de juiste personen terecht komt.
Wilt u de vragen die u daar tegen komt zoveel mogelijk en uitgebreid mogelijk beantwoorden.
Waarvoor dank, namens het AVO team.
Volgende week zondag 3 februari
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. In de dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Savian Zephnad
Jate, zoon van Silvan Usmany en Mereth de Jong (Sleedoornlaan 5, 9421 RD Bovensmilde). De lezingen zijn
Psalm 127 en Marcus 10: 13-16. Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Een liturgieboekje is in

beperkte oplage verkrijgbaar. Voor de dienst is er samenzang, en na afloop drinken we samen koffie/thee/fris
in de kerkzaal.
Vanavond Welkomdienst
Vanavond is er in de Jozefkerk een Welkomdienst, met als voorganger ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden.
Muzikale medewerking verleent het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst, organist is
Harm Hoeve. Thema van de dienst is: ‘Eigenbelang eerst?’ De dienst begint om 19 uur, vanaf 18.45 uur is er
samenzang.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. J.H. Soepenberg)
vrijdag
19-20 uur: Inleveravond Kerkbalans

