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Contactpersoon 14 februari 2021: Paula de Jong (tel: 06 17 11 10 70)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 11 februari 18:00 uur
Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
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Vijfde zondag na Epifanie
Thema: Een deur gaat open
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:

Organist:

Ouderling :
Koster :
Lector:
AVO-team :

ds. Ron Koopmans
Johan Gerkes
Thea Wubs
Dennis Bouwmeester
Kirsten Martijn-Oosterom
Kevin Meiland (presentatie) en André Krale (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:

2 Koningen 4: 18-21, 32-37; Marcus 1: 29-39
Daar ruist langs de wolken (Hemelhoog 326); Klein Gloria (NLB 195); Halleluja, laat opgetogen
(Psalm 149: 1 en 3); Tot God de Heer hief ik mijn stem (Psalm 142: 1, 4, 7); Iedereen zoekt U (NLB
837: 1, 3, 4); Waar God de Heer zijn schreden zet (NLB 723); Hij die de blinden weer liet zien (NLB
534).

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 heer en mevr. Helmens.
Volgende week zondag 14 februari
gaat voor in de dienst ds. Ron Koopmans. De dienst staat in het teken van Valentijnsdag.
Thema: ‘Waar vriendschap is en liefde, daar is God’.
De lezingen zijn Psalm 133, 1 Corinthiërs 13: 4-8a en Mattheüs 22: 34-40.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Trip)
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 (volgende
bladzijde).
Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang. Deze zondag gaat het over:
Nood breekt wet
Jezus is tijdens zijn leven op aarde regelmatig in discussie met de Schriftgeleerden en Farizeeën. Zij kenden de wet
van Mozes goed en werkten die voor de mensen uit. Bij het gebod ‘houd de sabbat in ere’ hadden zij leefregels
gemaakt. Twee voorbeelden die ik las: Je mocht op sabbat niet verder reizen dan 900 meter. Dan kun je dus geen
handeldrijven in het volgende dorp en nam je rust op Gods heilige dag. Ook hadden ze bepaald dat je op sabbat
geen vlo mocht doodslaan (dat is werken, want die springt weg). Wel een luis, want die blijft stil zitten. Het eerste
voorbeeld helpt je om God te dienen, maar het tweede…
De Farizeeën hebben kritiek op Jezus’ leerlingen die aren plukken, de graankorrels eruit wrijven en die eten. Dat is
werken op de sabbat. Jezus legt uit dat zij honger hadden en genoten van wat God had laten groeien. Hij wil zich
best aan de gewoonten houden, maar niet ten koste van alles. Er zijn uitzonderingen, want Gods liefde gaat boven
alles. David kreeg, toen hij niets te eten had op de vlucht voor Saul, de toonbroden uit Gods heiligdom. Zo hielp
God hem, maar het mocht niet. Regels zijn goed, maar gebruik ze waarvoor ze bedoeld zijn, om te helpen. Nood
breekt wet.
Online bijeenkomst rond Dietrich Bonhoeffer
Op zondag 7 februari 2021 kan iedereen inloggen om de Zin-in-Zondagbijeenkomst virtueel bij te wonen.
De eerste twee bijeenkomsten van het jubileumseizoen gingen tot onze teleurstelling niet door. We hebben
gezocht naar mogelijkheden om elkaar tóch weer te ‘ontmoeten’ en dat is gelukt!
Komende keer wordt er een uitzending gemaakt vanuit de Jozefkerk te Assen met gastspreker Frits de Lange. Hij
komt spreken over Dietrich Bonhoeffer. Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer, vlak voor het einde van
de oorlog en na drie jaren gevangenschap, op persoonlijk bevel van Hitler werd vermoord. Bonhoeffer maakte
deel uit van de kleine groep Duitsers die actief in verzet kwamen. Hij was betrokken bij de mislukte aanslag op
Hitler door een aantal hoge officieren. Wat bezielde Bonhoeffer, als theoloog, als mens?
Frits de Lange, hoogleraar Ethiek, is al zijn leven lang geïntrigeerd door Bonhoeffer en promoveerde ooit op een
studie naar het burgerlijk milieu waaruit Bonhoeffer voortkwam.
Onder de titel ‘Als het erop aankomt’, trekt hij lijnen naar de actualiteit van vandaag.
De livestream begint om 11.30 uur. U kunt de bijeenkomst volgen via het YouTube-kanaal van de Jozefkerk, of
eventueel later terugkijken.
Tijdens de bijeenkomst kunnen er via de chat vragen worden gesteld. Daarvoor moet u wel ingelogd zijn met een
(gratis) YouTube account.
De werkgroep is blij met de mogelijkheid om op deze manier toch een bijeenkomst te houden. We hopen op een
boeiend ‘samenzijn’ en nodigen iedereen van harte uit om mee te kijken.
Met vriendelijke groet, Bert Altena

