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Het is vandaag de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
‘Invocabit’, naar Psalm 91: 15: ‘Roep je Mij aan, Ik geef antwoord’.
Thema: Gods belofte.
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 Youtube op
https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. Het laatste verdient de voorkeur.
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AVO-team
Jacko Duker (presentatie) en Kevin Meiland (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:
Liederen:

Genesis 9: 8-17; Marcus 1: 12-15
Heil hem, wien God een plaats bereidt (Psalm 91: 1 en 7); Klein Gloria (NLB 195);
O Heer die onze Vader zijt (NLB 836: 1, 2, 4); De vloed van vóór de tijd (NLB 603);
Een mens te zijn op aarde (NLB 538: 1, 3, 4); Op bergen en in dalen (Bundel ’38
Gezang 143: 1, 2, 4); Alles wat over ons geschreven is (NLB 536).

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.
Diaconale collecte: Sparen voor SAVE

Gedurende de veertigdagentijd vraagt de diaconie wekelijks uw bijdrage voor de Indiase organisatie
SAVE. SAVE strijdt tegen kinderarbeid in de textielstad Tirupur en helpt gezinnen. SAVE zorgt ervoor dat
kinderen naar school kunnen, maakt kinderen en ouders bewust van hun rechten en is kritisch
gesprekspartner van overheden, kledingmerken en vakbonden. Met Sparen voor SAVE sluit de diaconie
aan bij het project ‘Stof tot nadenken’ in onze kerk en maken we het mogelijk dat deze Indiase
organisatie zich kan blijven inzetten tegen de uitbuiting van kinderen. SAVE is een partnerorganisatie
van Kerk in Actie. Meer informatie in het Kerkblad, achtergrondinformatie op www.pkn-assen.nl.
Diaconaal werker Protestantse Kerk Assen

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer en mevr. Staas.
Volgende week zondag 28 februari gaat voor in de dienst ds. Gerrit J. Gardenier uit Beilen.
Het is de tweede zondag in de Veertigdagentijd.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)
NB. De middagpauzediensten zijn te beluisteren en te bekijken via onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen
Durf jij? Durft u?
Durf jij, durft u mee te doen met een groepje van jongeren en ouderen samen om een leuke activiteit te
doen en aardige gesprekken te hebben?
Doe dan mee aan een #Durfte-groep: mensen van verschillende generatie ondernemen samen een
activiteit, je leert nieuwe dingen, je hebt goede gesprekken. Denk aan bijvoorbeeld koken, sporten,
wandelen, fotograferen, schilderen, tuinieren, muziek maken, enz. enz. Deelnemers en begeleiders,
jonger en ouder: je bent nodig, dus meld je aan! Dat kan bij Daniël Kehanpour (kerkelijk werker), e-mail:
d.kehanpour@pkn-assen.nl, tel. +316 397 527 89.
Doe eens!
Onder de noemer Doe eens willen we eenmalige activiteiten gaan organiseren. Daarvoor zoeken we nog
vrijwilligers. Dat kan van alles zijn, een stuk wandelen of geocachen, samen thee drinken, spelletjes
doen, een middagje foto’s maken etc etc. Bijvoorbeeld: misschien fotografeer je al jaren en vindt je het
harstikke leuk om een jongere mee op pad te leren. Dan kun je samen met een tiener op pad gaan om
nieuwe foto’s voor hun social media te maken. Zij kunnen jou weer van alles leren over welke trends er
momenteel zijn en zo heb je samen een creatief projectje! Of verveelt het om altijd maar de hond in je
eentje uit te laten?Wie weet is er een tiener die heel graag een hond wil, alleen is er thuis geen plek.
Dan kunnen jullie samen de natuur in gaan! Zin om mee te doen? Meld je bij Daniël Kehanpour (kerkelijk
werker), e-mail: d.kehanpour@pkn-assen.nl, tel. +316 397 527 89.
Asser Kerkengroep Amnesty International
Ook deze week kunnen we de kerk nog niet bezoeken, dus is er geen brievenactie. Maar via de website
van Amnesty kunt u toch hun acties steunen. In Rusland bijvoorbeeld, Iran, Honduras of Bahrein.
Ga naar www.amnesty.nl/kom-in-actie en doe mee aan een spoedactie, teken een petitie of stuur een email.
Uw steun helpt!
Marian Nuis
Vesper Musica Pro Deo
Zondag 28 februari 16:00 uur
Adventskerk Assen
Josien Rijkmans (viool) en Jan Jansen (cello) en Wietse Meinardi spelen in deze vesper muziek uit de
barok.
Voorganger in deze vesper is ds. Roeland Busschers.
Met een knipoog naar de lezing van deze zondag gaf hij de vesper het thema Waarom moet Elia komen.
De vesper wordt live uitgezonden en begint om 16.00 uur.
U kunt dit volgen via het YouTube-kanaal Vredenoord Assen en via Kerkomroep.
Omdat de collectes wegvallen in coronatijd, doen we dus opnieuw een oproep om digitaal bij te dragen,

zodat wij de vieringen zelfs in coronatijd kunnen voortzetten.
Het rekeningnummer is NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica
Pro Deo. U kunt uw bijdrage ook geven via de Scipio app.
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Meer lezen? Kijk in de Scipio app, de websites van Vredenoord en PKN Assen of in het Kerkblad.
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 zullen we iedere week het thema van de week opnemen 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: Ik ben het brood dat leven geeft / Johannes 6: 32-40
De kleurplaat voor deze week vind je hieronder.

