24e jaargang no. 15; 27 december 2020
Contactpersoon 3 januari 2020: Pier Schipper (tel. 06 244 29 685)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 31 december 18:00 uur
Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Zondagsbrief 27 december 2020
Live èn online kerkdienst
Gemeenteleden die daarvoor zijn uitgenodigd zijn vanmorgen live aanwezig in de kerkdienst. De dienst is
natuurlijk ook online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . Het laatste
verdient de voorkeur.
Voorganger

ds. Wilbert Dekker uit Kampen

Organist

Johan Gerkes

Ouderling

Rijnder Huizinga

Koster

Ramon Troost

Diaken

Luuk Oosterhuis

AVO-team

Jacko Duker (presentatie) en Maurice de Leth (video)
Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de
mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. In de kerkzaal
zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen. Beide activiteiten worden verzorgd
door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen:

Matteüs 1:18-25 en Matteüs 2: 13-2

Liederen:

Een ster ging op uit Israël (Lied 496: 1, 2 en 3); Klein Gloria (NLB 195); Toen midden in de wintertijd
(Lied 495: 1, 3 en 4); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); O God van Jozef, leid ons verder
(Psalm 80: 1 en 7); Zoals een vader liefdevol zijn armen (Psalm 103: 5);
Slotlied: Hij die heerst op ’s hemels troon (Lied 481: 2 en 3)

Collecte:

1. Diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld 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 gave bestemd is.

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer en mevr. Joffers.
Oudejaarsavonddienst 31 december
Op donderdag 31 december wordt in de Jozefkerk om 19.30 uur de Oudejaarsavonddienst gehouden. Voorganger
is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 54: 11-17 en Lucas 2: 21-32.
Volgende week zondag 3 januari
is de eerste dienst van het nieuw jaar 2021. We vieren Epifanie, het feest van de Openbaring des Heren, oftewel
Driekoningen. We lezen onder meer uit Mattheüs 2: 1-12, het evangelieverhaal over de wijzen uit het oosten.
Verder ontvangen we de huiszegen: ‘Christus zegene dit huis’ voor in het nieuwe jaar.
Voorganger is ds. Ron Koopmans.

Kerstengel
Wat een verrassing vanmiddag: een engel die licht bracht in deze duisternis, kwam als geroepen. Ik was niet zo
vrolijk vandaag. Dan zijn er echte lichtpuntjes en fijn dat ik daar bij mag horen. We hopen allemaal op een jaar met
weer echte ontmoetingen en samen kerk zijn, maar hierbij wil ik iedereen bedanken die zich zo ingezet heeft om
nog zoveel mogelijk te maken om elke week de dienst mee te kunnen maken. Allemaal heel fijne en gezegende
kerstdagen en ook een voorspoedig en normaal 2021, Wieke Sijtsema-Wijma
Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: "Vertel het
maar" halen.
Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.
Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te
verzinnen) wachtwoord worden opgegeven.
Jullie vinden de site op: https://vertelhetmaar.nl/
In de zondagsbrief nemen we iedere week het thema van de week op, alleen was dat nog niet bekend bij het
moment van samenstellen.
Nieuwjaarsgroet
Wilt u elkaar een goed nieuwjaar wensen? Stuur dan een zelfgemaakte video opname op naar groet@jozefkerkassen.nl dan kunnen wij elkaar op deze wijze nog begroeten.
Aanmelden
voor de kerkdienst kan via het aanmeldformulier dat u op de website van de Jozefkerk vindt, of via inspreken op
de voicemail van de Jozefkerk, tel. 0592-357360.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)

