
 

 

25e jaargang no. 17;  23 januari 2022 

Contactpersoon 30 januari 2022: Anneke Kramer  (tel:  0592 347 993 / 06 2671 5993) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 27 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 

Thema: Toen is vandaag 
 

We kunnen weer beperkt naar de Jozefkerk 

Met ingang van a.s. zondag 23 januari kunnen we de kerk weer voorzichtig en “Corona Proof” aangepast 

openstellen om de eredienst weer bij te wonen. Helaas met een nog gelimiteerd aantal kerkgangers. 

De viering zal niet zijn zoals u gewend bent, maar kan alleen onder strikte regels van het RIVM gehouden worden. 

U moet zich van te voren inschrijven/aanmelden. Op de website vind de aankondiging plaats via 

aanmeldenkerkdienst@jozefkerk-assen.nl.  

U wordt aan de hand daarvan uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen.  

De diensten blijven uiteraard gewoon te volgen via de kerkomroep en YouTube. Echter, het geluid in de kerk zal 

vanwege galm minder versterkt worden dan  wat u normaal gewend bent.  

  

Onze regels zijn:  

U dient alle aanwijzingen strikt op te volgen.  

Volgens de door het RIVM opgelegde maatregel de 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.  

In totaal mogen 50 personen per dienst worden toegelaten in de kerkzaal. 

De 1,5 meter regel geldt zowel binnen als ook buiten de kerk! 

U mag niet zingen, met uitzondering van een kleine zanggroep die de zang verzorgt.  

Wanneer u verkouden bent of moet hoesten meld u zich dan niet aan!  

De garderobe in de hal mag niet worden gebruikt. U dient uw jas mee te nemen naar de kerkzaal. 

Bij binnenkomst wordt u een plaats aangewezen. 

U wordt onder begeleiding naar uw plaats gebracht. 

Na afloop van de dienst blijft u zitten tot u een teken krijgt dat u mag opstaan en de kerkzaal kunt verlaten. 

U wordt verzocht om direct na het verlaten van de kerkzaal naar buiten door te lopen. 

 

Voorganger: dhr. Henk Binnekamp 

Lezingen: Lucas 4: 14-21 

Liederen:  Heel de aarde jubelt en juicht (NLB 67a, alle coupletten), Klein Gloria (NLB 195), Uit uw hemel 
zonder grenzen (NLB 527, alle coupletten), De Geest des Heren is op hem (NLB 530, alle coupletten), 

Iedereen zoekt U, jong of oud (NLB 837, alle coupletten), Zoekend naar licht (NLB 1005, alle 

coupletten) 
Orgel: Johan Gerkes 

Ouderling:  Johan Sjoers 

Diaken: Luuk Oosterhuis 

Koster:  Ramon Troost 

 

AVO-team: André Krale (presentatie) en Jacko Duker (video) 

 

Collecten: 1. diaconie (Kerk van en voor het dorp); 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door een bedrag 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 gift bestemd is. 
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Kindernevendienst 

Ouders konden op de website van Vertelhetmaar.nl materiaal voor thuis downloaden, zoals kleurplaten, video’s 

en dergelijke. Daarvoor hoefde alleen een gratis inlog aangemaakt te worden. We hebben echter moeten 

constateren dat vanaf de jaarwisseling er geen nieuw materiaal meer gepubliceerd is, wat natuurlijk erg jammer is. 

Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen hierin. 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. B. Dubbink) 

 

Dienst zondag 30 januari 

In de dienst van 30 januari gaat voor  ds. Elly Veldman-Potters 

 

Uitgestelde cantatedienst met de Asser Bach Cantategroep op zondag 13 februari 

Vanwege de coronamaatregelen moest de cantatedienst van 23 januari helaas worden afgelast.  

De cantate Allein zu Dir, Herr Jesu Christ zal nu worden uitgevoerd op zondag 13 februari. Vanzelfsprekend gaat 

dat alleen door als de coronamaatregelen het toelaten.  

De cantate wordt uitgevoerd door de Asser Bach Cantategroep met dirigente Marion Bluthard, solisten Eske 

Tibben en Han Warmelink, ds Helene van Noord en organist Wietse Meinardi. 

In het volgende kerkblad meer over deze cantate.  

U kunt zich alvast aanmelden door te mailen naar musicaprodeo@vredenoord-assen.nl. 
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