
 

 

25e jaargang no. 23;  6 maart 2022 

Contactpersoon 13 maart  2022: Anneke Kramer  (tel:  0592 347 993 / 06 2671 5993) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 10 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 

Thema: Niet bij brood alleen 
 

Voorganger: ds. Henk Dekker 

Lezingen: Deuteronomium 8: 1-6 en Lucas 4: 1-13 

Liederen:  Heil hem wien God een plaats bereidt (psalm 91: 1, 5, 6); Themalied ‘De werken van 
Barmhartigheid (1, 3, 7); Alles wat over ons geschreven is (NLB 536); Een mens te zijn op aarde (NLB 
538, 1,2 en 3,4); Wie in de schaduw Gods mag wonen (NLB 91a: 1); Hij die de blinden weer liet zien 

(NLB 534: 1, 3) 
Orgel: Johan Gerkes 

Ouderling:  Thea Wubs 

Diaken: Riëlle Gramsbergen, Anneke Geertsema, Jan de Wind 

Koster:  Josje Zeilstra 

 

AVO-team: Jacko Duker (presentatie) en Martin Vrieling (video) 

 

Collecten: 1. diaconie (hongerbestrijding  in  Rwanda; zie toelichting verderop in deze Zondagsbrief)); 2. 

pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen; 4. Extra collecte voor Oekraïne (zie verderop in 

deze Zondagsbrief) 

 De collectes worden weer gewoon tijdens de dienst gehouden.  Natuurlijk kunt u ook nog steeds 

bijdragen geven 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. 

    

Tienerdienst   Er is vandaag weer tienerdienst in het gezellige jeugdhonk bovenin de Jozefkerk. 

 

Oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar, verzorgd door Mereth de Jong en Esther Noppers 

 

Kindernevendienst: Sandra van Haren 

Bijbeltekst: Matteüs 25:35 

Thema: Eten geven aan wie honger heeft Ken jij iemand die niet voldoende geld heeft voor eten? 

Eten en drinken is wel het allerbelangrijkste om in leven te blijven. want als je niet eet, dan heb je ook geen 

energie om nog iets te kunnen doen. 

In de Bijbel is eten ook altijd heel belangrijk. En vooral het eten van brood. Jij kent vast wel Bijbelverhalen waar 

brood in voor komt. Denk maar eens aan het verhaal van de 5 broden en 2 vissen. en het brood dat Jezus at met 

zijn vrienden tijdens het laatste avondmaal. 

Je hebt in je leven niet alleen brood,  maar ook Jezus Christus nodig. Als je van allebei voldoende hebt, dan zal je 

geen honger hebben. 

 

Paasgroetenactie 

Na afloop van de dienst kunt u in de hal aan de Collardslaan een groet schrijven aan een gedetineerde. Hiervoor 

zijn speciale kaarten beschikbaar waar u een bemoedigende tekst en/of uw naam (geen adres) op schrijft. Een 

teken van betrokkenheid voor een naaste in een heel onprettige situatie. Het is een lichtpuntje dat gewoonlijk zeer 

op prijs wordt gesteld. Het frankeren en verzenden van de kaarten wordt verzorgd door de diaconie. 
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Bij de bloemen 

De vlag van Oekraïne bestaat uit twee lagen: de bovenste laag is blauw, de kleur van de felle blauwe lucht en de 

gele laag duidt op graan omdat Oekraïne de grootste graanleverancier ter wereld is. Het blauwe garen laat zien 

hoe we nu verward zijn geraakt door alle onzekere berichten. Open handen, die vragen om Gods hulp en de 

klimop zegt dat God, ook nu, ons eeuwig trouw blijft! 

 

Bloemengroet 

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw J. Gorter-van Leeuwen die in de Boshof is opgenomen. We 

wensen haar van harte beterschap! 

 

Bericht van overlijden: 

Op zaterdag 26 februari j.l. is overleden mevrouw Lena Faber-Karsten. Zij woonde in de Wijde Blik. 

 

Pastoraal 

Wij wensen alle zieken, ook hen die niet genoemd zijn, de nabijheid van God en mensen toe.  

Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact, of u kent iemand die dat wellicht fijn zou vinden, stuurt u dan een 

berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl  (Grietje van Selst). 

 

Nieuw ingekomen 

Fokko en Bea Dijkman zijn lid geworden van de Jozefkerk.  

Wij heten hen hartelijk welkom! 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander) 

 

Biddag voor gewas en arbeid - woensdag 9 maart 

In deze dienst op woensdag 9 maart gaat voor ds. Gert Jan van Enk. De dienst begint om 19.30 uur. Het thema is 

‘Blijven bidden om Gods Geest’. 

 

Dienst zondag 13 maart 

In de dienst van 13 maart gaat voor  ds. Jurrien Mol. 

 

Collectanten voor de diensten 

Hierbij een oproep voor mensen die willen  helpen met het collecteren in de diensten van de Jozefkerk. 

Door allerlei omstandigheden is onze lijst van medewerkers niet meer genoeg om een rooster rond te krijgen. 

Wilt u of jij helpen bij het collecteren, graag even een berichtje naar collectanten@jozefkerk-assen.nl 

Bellen mag ook:  06 505 365 20 

Rijnder en Betsie Huizinga 

 

Actie voor de Voedselbank 

Vandaag,  de eerste zondag van de 40-dagen tijd, staat de eerste van de Zeven Werken van Barmhartigheid 

centraal: de hongerigen voeden. 

Aansluitend bij dit thema is er een extra inzameling voor de Voedselbank. Na lange tijd kunnen en mogen we 

hiervoor weer doneren! In de hal aan de Collardslaan staan de kratten waarin u uw levensmiddelen kunt 

neerleggen. 

Aanbevolen levensmiddelen zijn o.a.: peulvruchten, zilvervlies- of meergranenrijst, koffie en thee, couscous, 

havermout, vis  groente of fruit in blik 

 

Actie herenschoenen groot succes 

Afgelopen zondag konden in onze kerken herenschoenen ingeleverd worden voor de asielzoekers die opgevangen 
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worden in hal van Expo Assen bij het TT-circuit. Het resultaat was overweldigend… Mijn auto bleek maar net groot 

genoeg om alle dozen, tassen en zakken in één keer af te kunnen leveren. Mede namens Janneke, woon-

begeleidster van de opvang, grote dank voor deze gulle gaven. Hiermee worden heel veel mannen ontzettend 

geholpen! Dick Vos, diaconaal werker PKA. 

 

Kerk in actie voor Oekraïne (extra collecte) 

Kerk in Actie (KIA) werkt al jaren samen met kerken en christelijke organisaties in Oekraïne, waaronder LEF.  

LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen, vangt vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, 

onderdak en transport. 

KIA vraagt om uw gebed en uw gift. Zondag 6 maart houden wij, naast die voor Rwanda, een extra (4e) collecte 

voor steun aan de lijdende bevolking van Oekraïne. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan! 

Als CvD zorgen wij voor een aanvulling uit onze reserves. Laat uw hart spreken en geef. Help LEF om de 

vluchtelingen uit Oekraïne te helpen! 

Desgewenst kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

te Utrecht, o.v.v. Noodhulp Oekraïne. 

 

40-dagen tijd - Honger bestrijden in Rwanda 

In de 40-dagen tijd besteden we aandacht aan de Werken van Barmhartigheid. De diaconale collecte op 6 maart 

sluit aan bij het eerste Werk 'de hongerigen te eten geven'. 

De inzameling is voor diaconessen in Rwanda die boeren en boerinnen leren hoe ze de opbrengst van hun land 

kunnen vergroten. 70% van de inwoners leeft van de landbouw en omdat er te weinig grond beschikbaar is voor 

alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Honger ligt voortdurend op de loer. 

Kennen wij honger? De meesten van ons gelukkig niet. Misschien is dat iets om eens bij stil te staan in de 

veertigdagentijd. Een tijdje versoberen geeft wellicht ook een idee van de manier waarop ook in onze omgeving 

mensen leven - gezinnen die het financieel amper voor elkaar krijgen dagelijks een gezonde maaltijd op tafel te 

zetten. Een eenvoudige manier om invulling te geven aan 'de hongerigen te eten geven' is dan om een bijdrage te 

leveren aan de inzamelingen voor de Voedselbank. 

 

Als er muren voor ons staan, 

doe ons dan de gaten zien 

waar het licht doorheen valt, 

waardoorheen we verder kunnen kijken. 

 

Als er bergen voor ons oprijzen,  

doe ons dan de paadjes zien 

waar onze voeten kunnen gaan, 

waarlangs we verder kunnen komen. 

 

Als de mist ons overvalt, 

doe ons dan de kansen zien  

om stil te staan, stilte te voelen 

waarin we bij U kunnen komen. 

 

En God, misschien, 

als we moed hebben, 

help ons dan ze ook te maken: 

die gaten, die paadjes, die kansen. 

Harmke Heuver, Uit: U die voor mij uitgaat 

 


