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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!..........
Het is de eerste zondag in de Veertigdagentijd, zondag ‘Invocabit’,
naar Psalm 91: ‘roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden.’
Voorganger

ds. Ron Koopmans

Ouderling

Ans van de Sande

Diakenen

Henk Tibben, Anneke Geertsema, Gerda Zwama

Koster

Marcus Kramer

Muziek

organist Johan Gerkes en pianiste Everlien Bruinsma

Liederen

Psalm 91: 1 en 7; Klein Gloria (NLB 195); NLB 84a; NLB 288; NLB 542; NLB 91a; NLB 538; NLB 536.

Schriftlezing Deuteronomium 5: 6-21 en Lucas 4: 1-13.
Collecten

1: Zending op Cuba; 2: pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar Frits Pronk.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Stoyanka Kirova en Mirjan van Wijk.
Nevendienst

voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Tjits Mondria.
Bijbeltekst: Lucas 18: 18-24.
Projectthema: Wil je Jezus volgen? Leven dichtbij God, hoe doe je dat? Deze vraag stelt een belangrijke, rijke
man aan Jezus. God wil dat je zijn geboden gehoorzaamt, luidt het antwoord. De man denkt dat hij dat al doet.
Hij steelt niet, is niet haatdragend, maar juist eerlijk en trouw. Om te testen om God echt op de eerste plaats
komt in zijn leven, geeft Jezus de man opdracht alles te verkopen, de opbrengst aan de armen te geven en Hem
te volgen om zijn leerling te worden. Dan blijkt dat hij dat niet wil en kan. Naast God zijn er nog zoveel mooie
dingen die hij niet wil missen. Hij volgt Jezus niet. God kiest voor ons, maar kiezen wij ook helemaal voor God
en Jezus, zijn Zoon? Als we eerlijk zijn: nee. Dat lukt ons niet, dat willen we niet. Jezus betekent misschien veel
voor ons, maar niet alles. Alleen Hem liefhebben en Jezus volgen, dat vinden we teveel gevraagd. Dat is nu
zonde. En daarvan komt Jezus ons verlossen. Hij deelt Gods liefde uit aan ons en zegt: dat is het kostbaarste
dat je kunt bezitten.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Kerkenraad
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)
woensdag 19.30 uur: Kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloopochtend
donderdag 19.30 uur: Leeskring, in De Bron (hoofdstukken 34, 35, 36)
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor
Dienst Biddag woensdag 13 maart
Aanstaande woensdag houden we in de Jozefkerk een dienst in het kader van Biddag voor gewas en arbeid. De

dienst begint om 19.30 uur. Voorganger is ds. Ron Koopmans en organist is Klaas van der Kolk.
De lezingen zijn 2 Kronieken 1: 7-13 en Lucas 11: 1-13.
De liederen die dan gezongen worden: Psalm 111: 1 en 6; Klein Gloria (NLB 195); NLB 245; Heer, ik kom tot U
(Opw. 125); NLB 995; Liedboek ’73 Gezang 95: 1 en 3; NLB 248.
Volgende week zondag 17 maart
is het de tweede zondag in de Veertigdagentijd. In de dienst hoopt voor te gaan ds. Ron
Koopmans. De lezingen zijn Exodus 34: 27-35 en Lucas 9: 28-36. Het Jozefkoor verleent
medewerking aan de dienst. Voor de dienst is er voedselbank-inzameling, tijdens de dienst
ook Tienerdienst in het Open Huis, en na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken.
17 maart voorstelling Jeugdraad met Matthijs Vlaardingerbroek
Op 17 maart verzorgt de Jeugdraad een voorstelling met Matthijs Vlaardingerbroek voor alle leeftijden,
maar in het bijzonder voor de leeftijdsgroepen 6 tot 12 jaar om 14:30 uur
en van 12 tot 20 jaar om 17:00 uur in de Jozefkerk.
Door middel van theater brengt Matthijs een supergoede Bijbelse boodschap voor jong en oud.
Rotsvast?! gaat over het leven van Petrus. Tijdens de voorstelling ontdekt Petrus langzamerhand wie Jezus is
en wie hij zelf mag zijn. Petrus maakt veel heftige dingen mee de in de tijd dat hij Jezus volgt en als Jezus moet
sterven komt het zelfs zo ver dat hij zegt dat hij Jezus niet kent. Zal dat nog goedkomen met die vriendschap?
Aan het bezoeken van deze voorstelling zijn geen kosten verbonden, neem ook gerust iemand mee!
Wel zouden we het fijn vinden als je laat weten of je komt.
Via de jeugdraadsite op de website van de PGA kan je je aanmelden, maar je kan je ook aanmelden via de
e-mail jeugdraad@pkn-assen.nl
Voedselbank
Zondag 17 maart vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk.
Elke derde zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen. In de hal van de kerk
en bij de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven.
Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, Brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee,
ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn.
Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!

