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

de heer A.J. Zijderveld uit Groningen
Oene Overwijk
Henk Dassen, Wim van Haren en Hennie Kosse
Ramon Troost
Johan Gerkes
Ps. 65:1,5 en 6, Klein Gloria (NLB 195); Lied 310: 1; NLB 288; Lied 517: 1-2; Lied 517: 3, 4 en 5;
Slotlied: 575: 1 en 5
Collecten
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Schriftlezing 1 Kor. 15: 35-50
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Sterenberg-Eggens.
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd door Merreth de Jong en Inge Kuipers.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Jasmijn Beekman en Tjis Mondria
Thema: Haman wordt gestraft en de joden gered
Bijbeltekst: Esther 7: 1-8:2
Doel: De kinderen leren dat God uiteindelijk de touwtjes in handen heeft en de Boze overwint
Toelichting: De vrouw en vrienden van Haman voelen het onheil al aankomen; hij vecht tegen Israëls God en
dat verliest een mens. De paal die voor Mordechai bestemd was wordt zijn eigen dood. Zijn wrede plannen met
de Joden worden door koning Ahasveros afgekeurd. Maar hoe krijgt hij ze ongedaan gemaakt?
Hij is gevangene van zijn systeem: een wet van Meden en Perzen is onveranderlijk.
Een nieuwe wet wordt gemaakt, waardoor de Joden zich op de bewuste dag mogen verdedigen tegen mensen
die hen kwaad willen doen. Zo wordt Israël gered. Mordechai neemt de plaats als ‘onderkoning’ van Haman in.
Veiliger kan het voor Israël bijna niet worden. God overwint het kwade en verandert het in het goede voor zijn
volk.
Muziekcommissie Jozefkerk
De muziekcommissie zorgt – in overleg met de predikant - voor de muzikale begeleiding van een koor,
ensemble of solist tijdens de diensten op onder meer kerkelijke feestdagen.
Wij zijn op zoek naar een of twee nieuwe leden. Vindt u het leuk om mee te denken over de muziekkeuze en
bent u misschien een beetje thuis in de ‘korenwereld’? Dan is de muziekcommissie mogelijk iets voor u.
E-mailt of belt u voor meer informatie naar Marian Nuis: [e] namarin@gmail.com, [t] 35 21 28 (’s avonds).
Wij vergaderen maximaal twee avonden per jaar.
Jongenskoor Dalfsen zingt in de Adventskerk
Voor de Evensong op 24 februari is Jongenskoor Dalfsen onder leiding van Henk Ophoff uitgenodigd.
Het koor heeft zich gespecialiseerd heeft in de Engelse koortraditie.

Op het programma van de Evensong staan enkele Bach-koralen uit de Mattheus Passion, de Versicles and
Responses van Oxley, het Magnificat and Nunc Dimittis in F van G. Dyson. Uiteraard worden er met de
aanwezigen ook enkele hymns gezongen. Vaste organist Wietse Meinardi verzorgt de begeleiding van koor en
samenzang. Liturg in deze dienst is Machteld Koning.
De toegang is gratis. Bij de uitgang is een deurcollecte als welkome bijdrage in de kosten.
Van harte welkom!
Zondag 24 februari 16:00 uur, Adventskerk Assen
Lezing Donut-Economie – Kate Raworth
De werkgroep Economie & Geloof nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst over de ‘Donut-Economie’ onder
leiding van ons eigen gemeentelid en econoom Daan Tavenier. De Britse econoom Kate Raworth gebruikt de
donut als krachtig beeld voor een nieuwe circulaire economie. Onze economische activiteiten zouden niet uit
de bocht moeten vliegen, maar groeien binnen grenzen, in een ideale cirkel. Volgens Kate Raworth kan
iedereen zijn of haar steentje daaraan bijdragen: overheid, bedrijfsleven en burgers. Daan verzorgt een
inleiding over het boek de Donuteconomie van Kate Raworth. Daarna gaan we onder zijn leiding het gesprek
over dit nieuwe economische (denk)model met elkaar aan. Wat kan de toepassing van deze economische
gedachten nu betekenen voor ons persoonlijk leven?
U bent van harte welkom op dinsdag 26 februari om 20.00 uur in de Opstandingskerk.
Gerard Schoep, werkgroep Economie & Geloof
Volgende week zondag 3 maart
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jeremia 7: 1-15 en Lucas 6: 39-49. Het Jozefkoor zal
zingen in de dienst. Tijdens de dienst is er ook Tienerdienst in het Open Huis, en na afloop drinken we
gezamenlijk koffie/thee/fris in de kerkzaal.
Activiteiten in de wijkgemeente
dinsdag
20.00 uur: Middenkring, bij Bas en Natasja, Koningsmantel 10
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
woensdag
20.30 uur: Moderamenvergadering, bij Wilma Pol, De Wouden 69
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor, 19.30 uur

