
 
 

 

24e jaargang no. 22; 14 februari 2021 

Contactpersoon 21 februari 2021: Anneke Kramer (tel. (tel: 0592 347 993) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 18 februari 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 

  
Zesde zondag na Epifanie. 

We vieren een dienst in het kader van Valentijnsdag. 
Thema: Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

Alleen online kerkdienst 
In verband met de voortdurende corona-dreiging houden we voorlopig alleen online-diensten, zonder de 
aanwezigheid van kerkgangers. De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via 
www.youtube.com.  
Het laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live.  

Voorganger: ds. Ron Koopmans 
Organist: Johan Gerkes 
Ouderling :  Kees Herder 
Diaken : Jan Haandrikman 
Koster :  Ramon Troost 
Lector: Wim van Haren 
AVO-team : Jacko Duker (presentatie) en Kevin Meiland (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: Psalm 133, 1 Corinthiërs 13: 4-8a, Mattheus 22: 34-40 
Liederen:  Loof de Heer want Hij is goed (Psalm 136: 1, 2 en 3); Klein Gloria (NLB 195); Ontwaak, o mens, de 

dag breekt aan (NLB 215: 1, 2, 3, 7); Diep, diep, diep als de zee (Hemelhoog 327); Wat is het heerlijk, 
wat is het goed (Psalm 133 van PsalmProject); Ik heb u lief, o mijn beminde (NLB 908: 1, 2, 7); 
Liefde, eenmaal uitgesproken (NLB 791: 1, 3, 4, 6); Neem, Heer, mijn beide handen (Bundel ’38 
Gezang 232: 1); O grote God, die liefde zijt (NLB 838: 1 en 4). 

Collecte: 1.KerkinActie noodhulp Ethiopië; 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. 
 
Ethiopië: In het zuidoosten van Ethiopië heeft men last van klimaatsveranderingen. Doordat er 
steeds minder regen valt, mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie zette met onder andere de 
Ethiopische kerk in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer 
nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, 
spaargroepen, een restaurant en een winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn 
mensen minder afhankelijk van de oogst. 

Een bloemengroet 
vanuit vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Dozy-Wijngaard. 



 

 

Digitaal Koffiedrinken 
We nodigen jullie van harte uit om na afloop van de kerkdienst van vandaag digitaal met ons een kopje koffie te 
drinken. Om mee te kunnen doen kan het handig zijn om de ZOOM-app te installeren op je telefoon of tablet. Ook 
kun je via deze link op de computer deelnemen: https://tinyurl.com/KoffieJozefkerk 
Wanneer je deelneemt, kun je er voor kiezen over welk onderwerp je in gesprek wilt. Er zijn de thema’s: Preek, 
Cake en Week. 
Door naar de breakoutroom te gaan van het door jou gekozen onderwerp, kunnen we met elkaar in gesprek gaan 
over de preek, of gewoon een gezellig kopje koffie drinken met een plakje cake, of met elkaar in gesprek over de 
activiteiten van de komende week. 
 
Je vindt de software voor het digitale koffiedrinken op: 
Apple https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 
Overige via https://zoom.us/download 
 
We hopen jullie graag te ontmoeten. 

Volgende week zondag 21 februari 
gaat voor in de dienst ds. Ron Koopmans. Het is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. 
De lezingen zijn Genesis 9: 8-17 en Marcus 1: 12-15. 

Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. B. Dubbink) 
Ook de middagpauzediensten zijn vanaf heden volledig online, dus zonder kerkgangers. 
Te beluisteren en te bekijken via de volgende link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen 

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 en de bijbehorende kleurplaat. 
Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang. 
Deze zondag gaat het over: 

Jezus de bron van levend water 
Goed drinkwater heb je nodig om te kunnen leven. Niet voor niets wordt bij natuurrampen eerst gezorgd dat de 
slachtoffers te drinken hebben. Allerlei ziektes worden daardoor voorkomen. Jezus vergelijkt zichzelf met een 
bron met bijzonder drinkwater.  
 
Wie dat drinkt, krijgt nooit meer dorst. Hij bedoelt daarmee dat je met Hem moet leren leven.  
Dan zul je ontdekken wat echt belangrijk is. Veel kinderen en jongeren vinden het doel van hun leven: geluk en 
genieten. Als er tegenslagen komen, weten ze daar slecht mee om te gaan. Gods bedoeling is dat we altijd met 
Jezus verbonden zullen zijn in goede en kwade dagen. 
  



 

 

 
Johannes 4: 1-30 


