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Contactpersoon 6 januari: Anneke Kramer, tel.06-26715993
Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur
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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Voorganger
Ouderling
Koster

ds. Ron Koopmans
Thea Wubs
Marcus Kramer

Diakenen Henk Dassen, Daan Kraan en Hennie Kosse
Muziek organist Johan Gerkes

Lezingen: Jeremia 31: 15-17, Openbaring 12: 1-6 en Mattheüs 2: 13-18
Liederen: Lied 468; Klein Gloria (Lied 195); Psalm 124; Lied 288; Lied 494; Liedboek ’73 Gezang 155;
Lied 506; Lied 919.
Collecten: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Oppasdienst
Nevendienst

voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Karin Zondervan en
Caia Veldkamp
voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Jasmijn Beekman en
Karin de Leth.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Labree-Niemeijer.
Oudejaarsavond maandag 31 december dienst om 19.30 uur.
Lezingen: Numeri 6: 22-27 en 1 Thessalonicenzen 5: 4-11. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
Liederen: Psalm 90: 1 en 6; Klein Gloria (Lied 195); Lied 268; Psalm 121: 3 en 4; Lied 511; Lied 247;
Lied 90a.
Activiteiten in de wijkgemeente
Woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
donderdag 10.00 uur: Ochtendbijbelkring in De Bron
donderdag 19.30 uur: Sing In
zaterdag
10-12 uur: Inzameling ‘Hoop voor Albanië’
Volgende week zondag 6 januari vieren we het feest van Epifanie, de Verschijning van de Heer
(Driekoningen). Voorganger is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 60: 1-6 en Mattheüs 2: 1-12.
Er is zingen voor de dienst en koffiedrinken na afloop.
Avonddienst
Op 13 januari as. wordt er ’s avonds een zangdienst gehouden waarin ds. Koopmans voor zal gaan. In
deze dienst worden liederen uit de ‘Johannes de heer’ bundel gezongen die u zelf kunt aangeven. De
avonddienstcommissie nodigt u dan ook uit om voor 1 januari as. uw mooiste liederen uit deze
bundel door te geven. Dat kan per email naar het volgende adres: avonddienst@jozefkerk-assen.nl of
mondeling aan de leden van de avonddienstcommissie (René de Vries, Margreet Dassen en Carine
Krale) of aan ds.Koopmans. Maar u mag ook even bellen naar 06-55734610 en dan wordt uw lied
genoteerd. De dienst zal muzikaal worden begeleid door Annemargriet Hopman en Marnix Onrust en
zal om 19.00 uur beginnen.

Nieuwjaarsreceptie Open Huis
Op 1 januari 2019 wanneer alle winkels, bibliotheken, bioscopen, cafés, restaurants etc. gesloten zijn,
is het Open Huis aan de Brink 25 geopend van 12.00 u - 15.00 u. en hopen we elkaar een gelukkig
Nieuwjaar of veel Heil en Zegen voor het Nieuwe Jaar te wensen. Natuurlijk onder het genot van o.a.
koffie of thee met rollegies. Deze middag biedt uitgelezen momenten anderen te ontmoeten, nieuwe
contacten op te doen en met elkaar terug te kijken maar vooral ook vooruit te kijken en een toast uit
te brengen op het nieuwe jaar!
Nieuwjaarsbijeenkomst Protestantse Gemeente Assen
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen nodigt u van harte uit voor het
bijwonen van de Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 4 januari 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur in de
kerkelijke PopUp-winkel, ‘t Forum te Assen.
Onder het genot van een hapje en een drankje willen we met u vooruit kijken naar het nieuwe jaar en
elkaar de beste wensen doen toekomen.
Schaduwzijden in het leven,
zullen niemand overslaan.
Maar de schaduw die bestaat niet,
als het licht niet zou bestaan.
Want de schaduw maakt het licht niet
echter licht de schaduw wel.
Daarom is het licht het sterkste,
in het licht en schaduwspel.
En als lichtjes langzaam doven,
als het ‘nu’ niet meer beklijft.
Als de lontjes om gaan vallen
en het stompje over blijft.
Dan is daar ineens die schaduw,
die kan schijnen in het licht,
in herinnering verankerd,
waar de duisternis voor zwicht.

Met de Kerst branden we kaarsjes,
zijn we op het licht gericht.
Dan brengt schaduw niet het duister,
maar schijnt schaduw in het licht.
Licht, symbool van hoop en liefde,
op weg naar het nieuwe jaar,
bouwend aan herinneringen,
zijn we lichtjes voor elkaar.
Licht en schaduw zijn verweven,
schaduw, noch het licht verdwijnt.
Ze zitten in herinneringen,
waar altijd een lichtje schijnt.

(auteur Hans Cieremans)

