Zo n d a g sb r i e f Joz e fk e r k – A sse n
23e jaargang no. 29; 15 maart 2020
Contactpersoon 22 maart 2020: Hendrik Terburg (tel. 0592 269 791)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 19 maart 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

Het is de derde zondag van de Veertigdagentijd, zondag Oculi, naar Psalm 25 vers 15:
‘Ik houd mijn ogen gericht op de Heer’.
Geen kerkdienst
In verband met de corona-crisis gaat helaas de kerkdienst, waarin de Heilige Doop zou worden bediend aan
David Luinstra en aan Jefta Martijn, niet door.
De al voorbereide preek naar aanleiding van Exodus 6:28 – 7:7 en Johannes 4: 5-26 is wel verkrijgbaar
bij ds. Ron Koopmans.
Even een mailtje en dan stuurt hij liturgie en preek per mail toe. Dan heeft u toch wat…
De bloemen
worden wél weggeven. Zij gaan met een hartelijke felicitatie en een groet van de gemeente naar mevrouw
Van der Leij-Bontekoe die vandaag haar 100ste verjaardag viert.
Volgende week zondag 22 maart
en de zondag daarop, 29 maart, zijn er ook geen kerkdiensten in de Jozefkerk.
Activiteiten in de wijkgemeente (onder voorbehoud; deelnemers wordt geadviseerd
even contact met elkaar op te nemen)
maandag
19.30 uur: Pastoraal beraad
dinsdag
20.00 uur: Middenkring, bij Wilma, De Wouden 69
woensdag
13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. F.H. Folkerts)
donderdag
19.30 uur: Bijbel en geloven
Creatieve ochtend
Vandaag (en volgende week 22 maart voor het laatst!) is het nog mogelijk om in te schrijven voor de creatieve
ochtend. Achter in de hal liggen twee inschrijflijsten voor een paaskrans of een paasstukje.
Graag inschrijven op deze intekenlijst zodat wij weten voor hoeveel personen wij materiaal nodig hebben!!!
Zet in de agenda: 3 april, we beginnen om 10 uur, locatie Jozefkerk.
Jeannette Edeler, Jeannette Medendorp, Hennie Kosse
Houdt de website van de Jozefkerk in de gaten voor verdere informatie over inschrijven en
of deze activiteit doorgang vindt.

De Matthäus-Passion de muzikale verkondiging van Goede vrijdag
Zaterdag 21 maart, om 19.30 uur, voert het Luthers Bach Ensemble, samen met het Roder jongenskoor, de
Matthäus-Passion van Johan Sebastiaan Bach uit in de Jozefkerk. Het orkest en de zangers en zangeressen staan
onder de artistieke en muzikale leiding van Tymen Jan Bronda.
De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus en volgt daarbij de verhaallijn van het Evangelie
volgens Matteüs .
Solisten en koorzangers zingen uit het hoofd en versterken met hun lichaamstaal de emotionele zeggingskracht
van het lijdensdrama. De verbinding met de toeschouwers wordt veel directer en daardoor wordt de intensiteit
van de muzikale ervaring op het podium én in de zaal veel groter.
De toegangsprijs is € 32,50 en verkrijgbaar via http://luthersbachensemble.nl
En Boekhandel van der Velde Assen, Gedempte Singel
Controleer op de website van de organisatie of het concert in verband met het corona-virus nog plaats zal
hebben: http://luthersbachensemble.nl of https://www.sca-assen.nl

