24e jaargang no. 16; 3 januari 2021
Contactpersoon 10 januari 2021: Hendrik Terburg (tel. (tel: 0592 269 791)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 7 januari 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

We vieren Epifanie, de Openbaring des Heren, en ‘Driekoningen’.
Live én 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, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: bit.ly/youtube-Jozefkerk
Voorganger:

Organist:
Zang:
Ouderling :
Diaken :
Lector :
Koster :
AVO-team :

ds. Ron Koopmans
Johan Gerkes
Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert en Ron Koopmans
Dick Brouwer
Hennie Kosse
Jannes van Til
Epko Haveman
Maurice de Leth (presentatie) en Allard Kuipers (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.

Lezing:
Liederen:

Jesaja 60: 1-6; Mattheüs 2: 1-12
Dit is een morgen (NLB 216); Klein Gloria (NLB 195); God heeft het eerste woord (NLB 513);
De wijzen, de wijzen (NLB 520: 1, 2, 5, 6, 7); Zie, reeds staat de morgenster (NLB 486: 4);
Christus met eer gekroonde (Liedboek ’73 Gezang 158); Uit uw verborgenheid (NLB 500: 1, 3, 5);
Ga met God (NLB 416).

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.

Bloemengroet
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de fam. Duker.
Huiszegen 2021
Kerkgangers ontvangen net als vorig jaar het strookje met daarop de huiszegen: ’Christus zegene dit huis’,
voor in het nieuwe jaar 2021. Ook op de website staat deze zegen, door u zelf uit te printen.
Nieuwjaarsgroeten
In de kerkdienst van vandaag zijn nieuwjaarsgroeten te zien en te horen, van leden van de Jozefkerkgemeente, als
vervanging van het nieuwjaarswensen na de dienst, en tegen het eind van de dienst van de Protestantse
Gemeente Assen. Dit laatste als vervanging van de nieuwjaarsreceptie die de Algemene Kerkenraad anders altijd
organiseert. Op deze manier is er toch weer enige verbondenheid met elkaar!

Volgende week zondag 10 januari
vieren wij het Heilig Avondmaal. De lezingen zijn Numeri 20: 2-13 en Johannes 2: 1-11, het verhaal van de bruiloft
in Kana. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
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. B. Dubbink)
Johannes de Heer zangdienst
Op zondag 17 januari 2021 wordt er weer een “Johannes de Heer zangdienst” gehouden in de Jozefkerk.
Door Corona moet het allemaal anders dus is het deze keer niet op een avond maar in de ochtenddienst.
We mogen ook niet luidkeels meezingen maar stilletjes in onszelf meedoen met de zangers van deze ochtend.
Ds. Koopmans heeft de liederen die de vorige jaren waren ingestuurd en nog niet aan bod kwamen ingepast in de
liturgie voor deze ochtend.
De muzikale medewerking wordt weer verzorgd door Annemargriet Duursema-Hopman op piano, Marnix Onrust
op orgel en Mark Jan Veenstra op trompet.
De dienst wordt uitgezonden via YouTube en kerkomroep.
We hopen dat u ervan geniet!
De avonddienstcommissie
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 proberen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.
Helaas was bij de sluiting van de redactie de site van Vertel het maar nog niet bijgewerkt met de verwerkingen van
aanstaande zondag. Vandaar geen tekst en kleurplaat in deze zondagsbrief.

