
 
 

 

24e jaargang no. 25; 7 maart  2021 

Contactpersoon 14 maart 2021: Paula de Jong (tel: 06 17 11 10 70) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 11 maart 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 

Het is vandaag de derde zondag in de Veertigdagentijd 

‘Oculi’, naar Psalm 25: 15: ‘Ik houd mijn ogen gericht op de Heer’ 

Alleen online kerkdienst 
In verband met de voortdurende corona-dreiging heeft de wijkkerkenraad besloten voorlopig alleen online-
diensten 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: ds. Ron Koopmans 
Organist: Johan Gerkes 
Ouderling :  Ernst Lutgert 
Diaken: Anneke Geertsema 
Koster :  Betsie Kraan 
 
AVO-team : Cor Kremer (presentatie) en  Marten Kloeze (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: Genesis 12: 1-3 en Mattheüs 14: 22-33 
Liederen:  Gods verborgen omgang (Psalm 25: 7 en 10); Klein Gloria (NLB 195); Mijn ogen zijn gevestigd (NLB 

25a); Uit Oer is hij getogen (NLB 803: 1 en 6); Neem mijn leven, laat het, Heer (NLB 912); 
Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Als Ik jou bij name roep (Het liefste lied van overzee 
deel II nr. 4: 1, 2, 3, 5); Groot is uw trouw (NLB 885). 

 

Collecte: 1.SAVE, 40 dagenproject. Zie toelichting verderop in deze Zondagsbrief; 2. pastoraat en eredienst; 
3. onderhoud gebouwen. Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of 
door overmaking  op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protes- 
tantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is. 

Een bloemengroet 
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Nijhoff-Klinkers. 

Bevestiging 
In de dienst van vanmorgen wordt Corry Sprong-Brak bevestigd in het ambt van ouderling (-scriba). Wij wensen 
haar Gods Zegen toe op haar ambtswerk. 

Biddag voor gewas en arbeid 
As. woensdag 10 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. In de Jozefkerk begint de dienst om 19.30 uur. De 
lezingen zijn Prediker 3: 1-13 en Marcus 4: 1-9. Voorganger is ds. Ron Koopmans. 
 



 

 

Volgende week zondag 14 maart 
gaat voor in de dienst ds. Ron Koopmans. Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd. De lezingen zijn: Jozua 
4:19 – 5:1, 10-12 en Johannes 6: 4-15. 

Activiteiten in de wijkgemeente 
maandag 19.30 uur: Kerkenraad 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk) 
NB De middagpauzediensten zijn te beluisteren en te bekijken via de volgende link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen 
 
Diaconale collecte: Sparen voor SAVE 
Gedurende de veertigdagentijd wordt wekelijks gecollecteerd voor de Indiase organisatie SAVE, die strijdt tegen 
kinderarbeid.  
Is kleding bijna gratis? Dan moet dat ons ‘stof tot nadenken’ geven. Zeker als je bedenkt dat minder dan één 
procent van de kostprijs van een T-shirt uitgegeven wordt aan arbeidsloon. Een organisatie als SAVE kunnen we 
steunen door geld te geven - en dat moeten zeker niet laten!  
Daarnaast kunnen we ook goed opletten wát we kopen. Surf bijvoorbeeld eens naar de kledingchecker op 
www.goedewaar.nl. Als we geen kleding kopen van uitbuiters, is dat een belangrijke steun in de strijd tegen 
kinderarbeid. 
 
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 (laatste 
bladzijde). Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang. Deze zondag gaat 
het over: 
Jezus, de goede Herder 
Soms voelen kinderen zich onzeker, omdat er veel van hen wordt verwacht, hoe jong ze ook zijn. Daarnaast zijn er 
kinderen die thuis te maken hebben met ziekte of echtscheiding of zelfs opgroeien in een onveilige omgeving. 
Juist voor deze kinderen is de boodschap dat Jezus verzorgt en beschermt, bemoedigend en rustgevend: Hij 
houdt van ons en zet alles op alles om ons het goede te geven. We kunnen Hem volledig vertrouwen. 
 
Lockdown, kop d’r veur: “Ik vind het gewoon een cadeautje dat je aan mijn deur gekomen bent.” 
Hoe verlegen wil je me krijgen? Als dat de reactie is van iemand waarbij ik per ongeluk aanbelde en toen op de 
foto zette, dan doet mijn fotoboek meer dan ik had kunnen verzinnen. 
Ik werd ook al verlegen toen ik gebeld werd door de KRO-NCRV voor ‘Petrus in het land’. Op een vrijdag werden bij 
drie van mijn ‘fotoshoots’ door de hele stad heen opnamen gemaakt die werden uitgezonden op zaterdag 27 
februari bij het programma ‘Petrus in het land’ 
(https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/546100/Petrus_In_Het_Land.html).  
Als u zich heeft opgegeven, waarschijnlijk heeft  u me afgelopen week heeft gezien, zo niet,: ik kom echt! 
Doe u mee? Het kan nog steeds. Mail dan zsm naar otto.lussenburg@gmail.com uw naam en adres, dan kom ik 
langs om de foto te maken.  
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. Het gaat niet meer kosten dan € 15,-.  
Lock down, kop d’r veur laat zien hoe we ons door deze lockdown heen slaan. Het is een tijdsdocument over aan 
deze vreemde en heroïsche tijd. 
Otto Lussenburg 



 

 

 

 


