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Zevende zondag na Epifanie
Beste kerkgangers,
We mogen weer! Dinsdag 15 februari zijn tijdens de persconferentie weer versoepelingen doorgevoerd.
Zoals de gehele coronaperiode volgen we nu ook weer het advies van de PKN en het CIO concreet voor
de kerkdiensten betekent dit dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkingen meer zijn en dat alle
geldende maatregelen losgelaten kunnen worden. Hierdoor vervalt het aanmelden en de verplichte 1,5
meter. Gelukkig kunnen we weer meezingen zoals we dat gewend waren, koffiedrinken na de Eredienst
in de kerkzaal, hal en zalencomplex, kunnen het Jozefkoor en Driv’n, deelnemers koffiemorgen etc.
zonder Corona Toegang bewijs weer repeteren en kan er weer fysiek gecollecteerd worden. Het is ook
weer mogelijk om fysiek en zonder beperkingen vergaderingen te houden.
Voor de kerkgangers die daar behoefte aan hebben of een kwetsbare gezondheid hebben zullen we de
mogelijkheid blijven bieden om op 1,5 meter afstand te kunnen zitten. Aan de zijde van de Kerkstraat zal
de 1,5 meter opstelling nog in tact gelaten worden. Om de 1,5 meter zoveel mogelijk te kunnen
waarborgen (ook voor en na de dienst), wordt de ingang aan het Kerkplein o.a. geopend voor de
kerkgangers die op 1,5 meter willen zitten.
Voor de komende kerkdienst van 20 februari gelden echter de versoepelingen nog niet en dient men nog
1,5 meter afstand te houden en zich nog aan te melden.
Voorganger: ds. Gerrit Gardenier ;Thema: “De ontknoping”
Lezingen:
De Thora: Genesis 45:1-15; De Brieven: Ipe.3:8-12; Het Evangelie: Lucas 6:27-38
Liederen:
Psalm 105:1,6,7; Klein Gloria; Lied 804:1; Lied 804:2; Lied 305:1; Psalm 133:1; Lied 657:1;
Psalm 119:60; Lied 976; Lied 969
Organist:
Johan Gerkes
Ouderling: Kees Herder
Diakenen:
Arno Visser en Geertje Bolland
Koster:
Betsie Kraan
AVO-team: Martin Vrieling (presentatie) en Jacko Duker (video)
Collectes:
1. Diaconie; 2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud Gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door een bedrag 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 gift bestemd is.
Kindernevendienst: Marjolijn Schurer
Bijbeltekst: Genesis 45:1 – 46:7
Thema: Weer één familie
Wanneer Jozef ziet dat Juda zich opoffert voor Benjamin, reageert hij door te vertellen wie hij is, hun
broer van wie ze aannemen dat hij als slaaf in Egypte is gestorven. Direct gedraagt hij zich niet meer als
onderkoning, maar als één van hen en vooral als gelovige. Hij neemt geen wraak. Zijn slavenbestaan
heeft iets moois opgeleverd, gelooft hij: God heeft hem vooruitgestuurd om nu zijn vader en broers te
kunnen voeden. De hongersnood zal nog vijf jaar duren. Jozef laat zijn vader en broers en de rest van de
familie naar Egypte komen. God heeft Abraham beloofd dat hij gezegend zal worden en anderen Gods
zegen mag geven. Nu ze weer één familie zijn mogen we zeggen: God doet wat Hij zegt.

Oppasdienst: Frank de Graaf en Esmée Bouwmeester
Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk: voorganger F.H. Folkerts.
Nu alles weer open gaat en opgestart wordt, doet de redactie een oproep aan organisatoren van
activiteiten deze door te geven voor opname in de zondagsbrief.

De Tienerdienst is terug! Inmiddels zit de eerste bijeenkomst er op. Het was fijn om na zo’n lange tijd
weer gezellig bij elkaar te komen. Als vanouds wordt de Tienerdienst weer gehouden op de eerste en
derde zondag van de maand in het jeugdhonk van de Jozefkerk.
We kijken uit naar jouw komst!
Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevrouw Corry Sprong.
We wensen haar van harte beterschap!
Pastoraal
We wensen alle zieken en hun naasten de kracht en troost van God toe.
Laten we hen omringen met gebed en aandacht.
Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl
Volgende week zondag 27 februari
is de laatste zondag voordat de Veertigdagentijd ingaat. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
De Schriftlezingen zijn Hebreeën 9: 11-15 en Johannes 11: 45-54. In deze dienst hopen wij dhr. Jan de
Wind te bevestigen in het ambt van diaken. Het Jozefkoor werkt mee aan de dienst.
Vesper met Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok
Zondag 27 februari om 16:00 uur is er in de Adventskerk een vesper met het jonge Agricola Consort uit
Groningen. Dirigent Jaap de Kok richtte dit ensemble op. Het koor zingt in de vesper muziek uit de
Engelse traditie. Er is (gelukkig) ook weer veel ruimte voor samenzang. Koor en samenzang worden
begeleid door Wietse Meinardi.
Ds. Jaap de Raadt is de liturg in de vesper die als thema heeft ‘Wie moet je nu geloven’.
Aanmelden via musicaprodeo@vredenoord-assen.nl of door te bellen naar 0592 460618
De collecte (bij de uitgang of in de Scipio app) bevelen we van harte bij u aan zodat we kunnen doorgaan
met Musica pro Deo.

