
 
 

 

24e jaargang no. 17; 10 januari 2021 

Contactpersoon 17 januari 2021: Paula de Jong (tel. 06 171 11 070) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 14 januari voor 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 

  
Eerste zondag na Epifanie. We vieren het Heilig Avondmaal. 

Live èn 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. 
Voorganger  ds. Ron Koopmans 

Organist Johan Gerkes 

Ouderling Johan Sjoers 

Koster Dennis Bouwmeester 

Diakenen Henk Tibben, Geertje Bolland en Anneke Geertsema 

Lector Rinke van Veen 

Zang Gerda Zwama, Dick Brouwer en Henk Jan Lutgert 

AVO-team Maurice de Leth (presentatie) en Allard Kuiers (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:  Numeri 20: 2-13; Johannes 2: 1-11 

Liederen:  Juich Gode toe (Psalm 100); Klein Gloria (NLB 195); Zo vriendelijk en veilig als het licht (NLB 221); 
Wie ben jij (Elly en Rikkert, audio); In Kana was de gloed geweken (NLB 526: 3); Wij willen de 
bruiloftsgasten zijn (NLB 525); Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Christus heilig Godslam 
(Bundel ’38 gezang 37); Hoor Gij ons aan (NLB 364: 1, 2, 4, 5); U wil ik danken (NLB 381: 6).  

Collecte: 1. Vrije collecte voor Mongolië, het project van Roelof-Jan Noppers; 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 de heer en mevr. Dijkstra. 

Volgende week zondag 17 januari 
vieren wij een zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Muzikale medewerking verlenen 
Marnix Onrust (orgel), Annemargriet Duursema-Hopman (piano) en Mark Jan Veenstra (trompet). De lezing is uit 
Handelingen 19: 1-7. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Thema van de dienst: ‘Jezus is meer..!’ 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander) 



 

 

 

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. 

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 op te nemen 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 is sterker dan een onreine geest (Marcus 1: 21-28). De kleurplaat en bijbehorende tekst waren nog niet 
beschikbaar bij het samenstellen van deze Zondagsbrief. 
 
Vrij collecte 10 januari 
De vrije collecte is deze keer voor een project van Roelof-Jan Noppers. 

Hij vertelt er hieronder zelf iets over: 
 
Hallo, mijn naam is Roelof-Jan Noppers. 
 Ik zit in de eerste klas van het Gomarus College in Assen. 
Wij hebben op school een project waarbij we een goed doel moesten uitzoeken en daar zoveel 
mogelijk geld voor inzamelen. Ik heb samen met een klasgenootje het daklozenproject in 
Mongolië van EO-Metterdaad uitgekozen. 
De daklozen hebben het in Mongolië erg zwaar want in de winters vriest het hier gemiddeld 25 

graden. Ze slapen in putten naast verwarmingsbuizen om het nog een beetje 
warm te houden, maar de buizen lekken vaak en door het hete water krijgen 
ze hier veel brandwonden van en veel daklozen overleven het niet. 
De Nederlandse Corrie van der Esch helpt via EO Metterdaad deze mensen in 
Mongolië. 
Ze werkt vanuit een personenbus. 
Van het ingezamelde geld kopen ze voor de daklozen warme maaltijden 
schone kleren en medicijnen 
Daarom  zamel ik geld in voor deze mensen. Wilt u ook doneren? 
Groeten van Roelof-Jan 
 
Wij als diaconie bevelen dit van harte bij u aan! 
Wilt u het project van Roelof-Jan steunen dan kunt u geld sturen naar bankrekening nummer:  
NL55RABO 0373 736 088 t.n.v. Jozefkerk Assen ovv Vrije collecte Mongolië, 
of de Scipio app. De diaconie 

Online Gemeenteavond 19 januari 2021 
Door de huidige lockdown is het helaas niet mogelijk de gemeenteavond op de gebruikelijke wijze te laten 
plaatsvinden. Het gaat deze keer online gebeuren. Onderwerp is het advies van de commissie Predikanten en 
Gebouwen aan de Algemene Kerkenraad over de toekomst van de PKA. 
De gemeenteavond wordt vanaf 19.55 uur gestreamed vanuit de Jozefkerk. 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.  
Vooraf kunt u kennis nemen van het advies, dat te vinden is op de website van uw wijkgemeente of op de website 
van de PKA. Vragen kunt u indienen per mail scriba@pkn-assen.nl of per post naar het Kerkelijk Bureau, 
Collardslaan 2a, 9401 GZ Assen. 
Heeft u een YouTube account, dan is het mogelijk om tijdens de presentatie via de chatfunctie vragen te stellen, 
anders kunt u de vragen ook mailen naar eerder genoemd mailadres. Om optimaal aan de livestream te kunnen 
deelnemen kunt u deze het beste volgen via een pc of een tablet. 
Namens de Algemene Kerkenraad, 
Bert Smit 
 
Lockdown, kop d’r veur 
Het begon met een fotoboek dat ik kocht. Ik werd er zo blij van: dat gun ik u ook… Het boek bevat foto’s van 
mensen in Manchester tijdens de eerste lockdown. Ze zijn gefotografeerd door een raam van hun huis, de 
fotograaf buiten, de bewoners binnen.  
Ik maak zo’n boekje om vast te leggen hoe wij als gemeenteleden van de Protestantse Kerk Assen de tweede 
lockdown doorkomen. 
Het enthousiasme bij de eerste groep gemeenteleden is groot, de foto’s zien er surrealistisch uit met alle 
spiegelingen, maar ze zijn geweldig!  
Ik maak 200 portretten van PKA-huishoudens in Assen.  
Help me!  
Doe mee? Mail z.s.m. naar otto.lussenburg@gmail.com uw naam en adres, dan kom ik op de fiets langs om een 
foto te maken. Het moet voor 19 januari, dus ik wil zo goed mogelijk mijn route inplannen. Als u zich opgeeft, geeft 
u toestemming de foto te gebruiken in het boekje. 
Het boekje: een A5-softcover boekje met meer dan 200 bladzijden foto’s. Ik 
ga zo’n 400 exemplaren drukken. Het gaat niet meer kosten dan € 15,-.  
 
Lock down, kop d’r veur laat zien hoe de gemeenteleden zich door deze 
lockdown heen slaan, maar het is ook een prachtige herinnering aan deze 
vreemde en heroïsche tijd en de veelkleurige gemeente die we met ons allen 
vormen.  
 
Otto Lussenburg 
 


