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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk !..........
Vandaag vieren we een dienst van ‘Jonge Kerk’.
Thema van de dienst is: ‘Kerk in de stad’.
Voorganger

ds. Bert Altena

Ouderling

Peter Stam

Diakenen

Rinke van Veen, Henk Dassen, Luuk Oosterhuis

Koster

Epko Haveman

Muziek

organist Johan Gerkes en De Muziekgroep

Liederen

NLB 280: 1 t/4; NLB 280: 5 t/m 7; Opwekking 687 Heer, wijs mij uw weg; Gezang 490 Liedboek
’73; Opwekking 710 Gebed om Zegen; Opwekking 601 Deel door ons uw liefde uit; NLB 993.

Schriftlezing Jeremia 29: 4-7 en Lucas 5: 1-11.
Collecten

Drie rondgangen in de dienst: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen.

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Sinkgraven-Houkes.

Koffiedrinken Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie,
thee of fris. Dit wordt geschonken in de kerkzaal.
Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Rosan Beekman en Nienke Gaasbeek.
Nevendienst

voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Marjolein en Johan Schurer.
Thema: S.O.S.
Bijbeltekst: Esther 4.
Doel: De kinderen leren dat geloven erg gevaarlijk kan zijn. Je moet er soms veel voor over hebben om de Here
trouw te blijven. Durf je dat?
Toelichting: Het is goed en eerlijk dat de kinderen weten dat geloven niet alleen maar mooi en goed is, maar
ook negatieve reacties kunnen uitlokken. Het vertrouwen op God staat ook daarbij voorop.
Mordechai hoort wat Haman van plan is. Hij voelt de dreiging dat zijn volk ten onder zal gaan. Alle Israëlieten
zijn in groot gevaar. De enige die iets zou kunnen doen is Ester. Zij woont binnen de muren van het paleis,
omdat God haar koningin heeft laten worden. Mordechai geeft haar opdracht ongevraagd naar de koning te
gaan. Daarop staat de doodstraf, behalve wanneer de koning zijn scepter toesteekt. Ze moet hem vertellen dat
ook zij bij Israël hoort (iets wat ze tot nu toe heeft verzwegen) en bescherming vragen tegen het dreigende
gevaar. Ester waagt haar leven en vertrouwt op Gods bescherming.
Soms is geloven makkelijk, soms erg gevaarlijk. Maar God is altijd nabij.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Kerkenraad, in De Bron
dinsdag
19.30 uur: Vergadering muziekcommissie
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (de heer F.H. Folkerts)
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloop
donderdag 19.30 uur: Leeskring, in De Bron
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor

Volgende week zondag 17 februari
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. De lezingen zijn: Jeremia 17: 5-10 en Lucas 6: 27-38. Het Jozefkoor
verleent medewerking aan de dienst, en ook deze zondag is er na afloop koffiedrinken in de kerkzaal.
Voedselbank
Zondag 17 februari vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk.
Elke 3de 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!
Valentijnsconcert in de Jozefkerk
Op Valentijnsdag, geeft het Drents Symfonie Orkest (DSO) een romantisch Valentijnsconcert in de Jozefkerk.
Muziek over vriendschap, liefde en romantiek staat centraal. Gespeeld worden o.a. muziek van Edward Elgar,
Robert Schumann, en de beroemde fluitsolo uit de opera Orfeu en Euridice van Gluck.
Met de Bloemenwals (Tsjaikovski) en het Adagio (Khatchaturian) wordt het pauze.
De drie delen uit de Peer Gynt Suite (Edward Grieg), het bekende “O Mio Babbino Caro” (Puccini) en de
Bruiloftsmars (Felix Mendelssohn-Bartholdy) staan borg voor een romantische afsluiting.
De muziek wordt afgewisseld met gedichten van en door de Drentse dichteres Ria Westerhuis.
Donderdag 14 februari, 20:00 uur Jozefkerk, Kerkplein Assen
Toegang: € 17,50 / voorverkoop: € 16,00 (secretaris@drentssymfonieorkest.nl). Jongeren tot 16 jaar: € 5,00
St. Sociaal-Culturele Activiteiten Jozefkerk
Met kinderen de Bijbel ontdekken
Als vervolg op de eerste avond, met een workshop door een vrijwilliger van het Nederlands Bijbelgenootschap,
gaan we op de tweede avond in gesprek met elkaar over de kinderbijbels die we zelf in huis hebben. We nemen
een verhaal en gaan vergelijken hoe datzelfde verhaal op verschillende manieren naverteld kan worden. Wat
valt op? Welke criteria hebben we eigenlijk als we op zoek gaan naar een kinderbijbel? Uiteraard liggen er
verschillende soorten kinderbijbels ter inzage. In gesprek met elkaar ontdek je vast wel wat het beste bij jou
past. Tip: neem zelf een (favoriete) kinderbijbel mee.
Was je er de eerste keer niet bij? Geen nood: je kunt zonder problemen deze tweede bijeenkomst aanschuiven
en meedoen: Woensdag 13 februari 2019, om 20.00 uur; Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2
Harry Harmsen en Helene van Noord
Oproep DPA-vrijwilligers
In de afgelopen maand heeft het Diaconaal Platform Assen (DPA) in de Asser kerkbladen een oproep gedaan
zich als vrijwilliger te melden. Als vervolg hierop is er op 13 februari een speciale bijeenkomst waar het bestuur
een en ander wil vertellen over het DPA en zijn Kanskaartactie, maar vooral met u overleggen waarmee u zich
het beste dienstbaar zou kunnen maken. Gestreefd wordt naar maatwerk voor u als vrijwilliger. Zij die nog niet
hebben gereageerd op de oproep worden hierbij van harte uitgenodigd om ook op deze bijeenkomst op
woensdag 13 februari a.s. om 19.30 uur in De Bron aan de Einthovenstraat aanwezig te zijn. Graag tot ziens!
Namens het DPA-bestuur, Jack Daverschot (diaconaalplatformassen@gmail.com)

