
 

           
 23e jaargang no. 24; 9 februari 2020 

Contactpersoon voor 16 februari:  Pier Schipper; tel. 06-24429685 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 13 februari 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 

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk. 
Voorganger ds. Ron Koopmans 
Organist Johan Gerkes 
Ouderling  Peter Stam 
Diakenen Henk Tibben, Hennie Kosse en Gerda Zwama 
Koster  Ramon Troost 
AVO-team Jeroen (presentatie),  Allard (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:  Exodus 1; Mattheüs 5: 13-16 

Liederen:  Ik heb U lief van ganser harte (Psalm 18: 1 en 9); Klein Gloria (NLB 195); Grote God, wij loven U (NLB 
413); Wij gaan voor even uit elkaar; Wees mij genadig (Psalm 56: 1 en 4); Grijp toch de kansen 
(Hemelhoog 702); O grote God die liefde zijt (NLB 838: 1, 2, 4); Maak ons tot een stralend licht voor 
de volken (Hemelhoog 687). 

Collecten 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen 

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Rutten. 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Mirjam van Wijk en Tineke Urban 

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Johan en Marjolijn Schurer 
Bijbeltekst:  Ezra 5-6 
Thema:  Haggaï en Zacharia en de voltooiing van de tempel 
God geeft Haggai en Zacharia opdracht te profeteren tegen Israël. Zij sporen de mensen aan om de bouw te 
hervatten. Haggai zegt dat het niet goed is, dat ze wel hun eigen huizen bouwen, maar niet werken aan de tempel 
van de HEER. Ondanks alle tegenwerking moet dat het doel blijven en voorrang hebben. Ze zijn immers door Hem 
uit Babel teruggebracht. Dan beginnen de Joden weer. Daarna mag Zacharia hen bemoedigen dat hun werk zin 
heeft; ook daarvoor staat God garant. De tempel is zijn bouwwerk, de plaats waar Hij gediend wil worden. De 
bouwers ervaren dat ‘God waakte over de oudsten van de Judeeërs’. Koning Darius van Perzië laat na nieuwe 
protesten tegen de tempelbouw de archieven onderzoeken. En inderdaad: koning Cyrus heeft eens opdracht 
gegeven het zo te doen. Dan kan de tempel worden afgebouwd en ingewijd. Ze vieren Pesach en gedenken dat 
God zijn volk Israël eens heeft bevrijd uit Egypte en nu uit Babel. Een dankbaar feest voor de HEER! 
 
Volgende week zondag 16 februari 
hoopt voor te gaan de heer Arjen Zijderveld, voorheen stagiair in onze wijkgemeente. Het is een dienst van Jonge 
Kerk. Muzikale medewerking verleent de band Driv’n. Voorafgaand aan de dienst zamelen we goederen in voor de 
Voedselbank, en na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken. 

Activiteiten in de wijkgemeente 
maandag 19.30 uur: Kerkenraad 
woensdag 13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts) 
woensdag 20.00 uur: Thomaskring, bij Luuk en Yvonne, Libelkleuven 83 
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloop 
donderdag 19.30 uur: Bijbel en geloven 



 

 
Johnny Cash-dienst in De Bron 
Vanmiddag om 16:30 uur is er de Johnny Cash-dienst in De Bron, Einthovenstraat 28, met medewerking van 
Cashflow3. Voorganger is ds. Peter van de Peppel en de bijeenkomst is vrij toegangelijk. 
 
Voedselbank 
Zondag 16 februari vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk. 
Elke 3de zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen. In de hal van de kerk en bij 
de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven. 
Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee, 
ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn. 
Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven! 
 
Brievenactie Amnesty: Rusland en China 
In Rusland zijn jonge activisten gevangengezet in een strafkamp, nadat zij aandacht vroegen voor het lot van 
inwoners van hun woonplaats Rostov. Deze raakten dakloos na een brand die 118 huizen in de as legde. 
In China werd de voormalige president van de Universiteit van Xinjiang - een Oeigoer - in een geheim proces ter 
dood veroordeeld wegens ‘opruiing tot separatisme’. Hij wordt op een onbekende plek vastgehouden en kan dus 
zonder meer worden geëxecuteerd. 
Schrijft u mee? In de hal van de kerk kunt u na afloop van de dienst brieven meenemen voor de autoriteiten van 
Rusland en China. Uw steun helpt!   Namens Amnesty, Marian Nuis 
 


