24e jaargang no. 20; 31 januari 2021
Contactpersoon 7 februari 2021: Hendrik Terburg (tel. (tel: 0592 269 791)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 4 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

Vierde zondag na Epifanie.

Vanmorgen vieren we een dienst in het kader van ‘Jonge Kerk’.
Thema: De profeten van nu.
Alleen online kerkdienst
In verband met de voortdurende corona-dreiging heeft de wijkkerkenraad besloten voorlopig alleen onlinediensten te houden, 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:
Ouderling :
Diaken :
Koster :
AVO-team :

Daniël Kehanpour
Joachim Martijn
Wieger Vriezema
Betsie Kraan
Kevin Meiland (presentatie) en Jacko Duker (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:

Deuteronomium 18: 13-20; Marcus 1: 21-28
Groot is de Heer God Almachtig (Opw. 622); Jona, Jona ga naar Ninevé (Hemelhoog 83);
De vogels van de bomen (NLB 979: 1, 2, 3, 7, 14); Zwarte zon; Maak ons hart onrustig (schrijvers
voor gerechtigheid).

Collecte:

1. diaconie; 2. Sirkelslag van Jong Protestant (JOP); 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.
Sirkelslag is een interactief bijbelspel van JOP, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in
Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in
verbinding. Helpt u mee dit belangrijke jeugdwerk in stand te houden?

Digitaal Koffiedrinken
We nodigen jullie van harte uit om na afloop van de Jonge Kerkdienst 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.
Een bloemengroet
vanuit vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar Sjanine Pronk.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
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
Volgende week zondag 7 februari
gaat voor in de dienst ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn 2 Koningen 4: 18-21 en 32-37 en Marcus 1: 29-39.
Verzwaring coronamaatregelen
Het moderamen neemt het advies van de kerkrentmeesters over, mede door het dringende advies van het
kostersteam en een lid van het AVO team, tot verdere noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de zondagse
eredienst. Dit houdt concreet in dat we conform het gebruiksplan dat vanaf vorige zondag:
De zondagse eredienst een onlinedienst is die alleen met functioneel aanwezigen wordt gerealiseerd.
Voor de duidelijkheid benoemen wij de functies: predikant; organist; ouderling (diaken); AVO team; koster.
Tijdens de dienst wordt er NIET gezongen.
Zodra er nieuwe inzichten zijn vanuit de PKN komen we terug met een update.
Met vriendelijke groet, Moderamen & Kerkrentmeesters Jozefkerk
Gemeenteavond - vervolg
Op 2 februari 2021 zal een vervolg gemeenteavond worden gehouden, eveneens vanuit de Jozefkerk en online.
De avond is vanaf 20.00 uur te volgen.
De avond kent een wat andere opzet i.v.m. de avondklok.
De beantwoording van de vragen die na 19 januari jl. per mail zijn binnengekomen, zal overdag worden
opgenomen en vanaf 20.00 uur worden uitgezonden via de bekende kanalen.
De link naar de Jozefkerk YouTube stream is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live.
Of naar Youtube.com gaan en zoeken op: Jozefkerk Assen en klikken op het logo.
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de avond kunt u weer per mail of per post naar de bekende
adressen sturen.
Per e-mail naar: scriba@pkn-assen.nl of naar het Kerkelijk Bureau, Collardslaan 2A, 9401 GZ Assen.
Namens de Algemene Kerkenraad, Bert Smit, scriba

Actie Kerkbalans 2021
Actie Kerkbalans 2021 is van start gegaan. Gemeenteleden die nog niet digitaal hadden toegezegd, hebben een
envelop met een toezeggingsformulier ontvangen. De antwoordenvelop kunt u inleveren op het adres dat daarop
vermeld staat.
Op het toezeggingsformulier is uw inlogcode voor de digitale actie afgedrukt. U kunt daarmee inloggen via de
website van de Protestantse Kerk Assen, www.pkn-assen.nl.
In verband met corona vragen wij u om zoveel mogelijk uw toezegging digitaal in te vullen. Alvast hartelijk dank
voor uw toezegging!
Kerkelijk Bureau
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:
Geloof geneest je helemaal
Eerder zagen we al dat Jezus niet alleen genezingswonderen doet, maar vooral het goede nieuws wil prediken.
Ook in deze geschiedenis wordt deze volgorde duidelijk.
Vier vrienden brengen een verlamde bij Jezus en doen daar veel moeite voor. Ze brengen hem naar het dak en
breken dat open. Jezus ziet zo dat zij echt in Hem geloven; dat Hij redding kan brengen. Ten tweede spreekt Jezus
naar de verlamde eerst over vergeving van zonden (genezing van binnen). Daarna komt de genezing van zijn
lichaam: hij kan weer lopen.
Genezing van binnen (vergeving) is nog belangrijker dan genezing van buiten (niet meer verlamd). Als de mensen
de man zien lopen loven ze God. En ze weten: Jezus redde hem in Gods kracht!

(Marcus 2: 1-12)

