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Contactpersoon voor 16 januari 2022: Pier Schipper (tel: 06 2442 96 85 )
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 13 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

Vandaag wordt het Heilig Avondmaal gevierd
Alleen online kerkdienst
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.
Het laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: 
https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. Of via de link op de homepage van de Jozefkerk. 

Voorganger: ds. Joanne Greving; Thema: Vol verlangen 
Lezingen: Jesaja 60 vers 1-3 en Matteus 2 vers 1-12 
Liederen: Psalm 72 vers 1, 7; NLB 527 vers 1 en 2; NLB 527 vers 3 en 4; NLB 527 vers 5;

Glorialied (Iona 6, melodie Gezang 434); Geloofsbelijdenis zingen: Heer, u bent mijn leven 
(op toonhoogte/Gereformeerd Kerkboek 177); Slotlied: Uit hartstocht is een plan ontstaan 
(Zingenderwijs 132)         

Organist: Johan Gerkes
Ouderling: Thea Wubs
Diakenen: Arno Visser
Koster: Dennis Bouwmeester
AVO-team: Kevin Meiland (presentatie) en  André Krale (video)

Collectes: 1. Diaconie*; 2. pastoraat en Erediensten; 3. onderhoud Gebouwen
*Wensambulance Noord Nederland
In deze dienst is de vrije collecte voor de Stichting Ambiance Noord-Nederland, (SANN) zij willen ernstig 
zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze 
afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun 
leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en 
welke wensen en dromen ze nog hebben. Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend 
ambulancevervoer helpen zo'n wens te vervullen, en zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het 
leven toevoegen. U kunt op bankrekeningnummer NL19RABO0102444226 rechtstreeks geld overmaken 
t.n.v. Ambiance of via de Scipio app of via de bankrekening van de PKA NL25 RABO 0373 715 579 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
De diaconie. 

Actie Kerkbalans 2022
Binnenkort gaat de actie Kerkbalans 2022 van start. Gemeenteleden die nog niet digitaal hebben 
toegezegd, krijgen in de week van 17 januari een envelop met een toezeggingsformulier in de 
brievenbus. De antwoordenvelop kunt u inleveren op het adres dat daarop vermeld staat.
Op het toezeggingsformulier is uw inlogcode voor de digitale actie afgedrukt. U kunt daarmee inloggen 
via de website van de Protestantse Kerk Assen, www.pkn-assen.nl.
In verband met corona vragen wij u om zoveel mogelijk uw toezegging digitaal in te vullen. 
Alvast hartelijk dank voor uw toezegging!
Kerkelijk Bureau

http://www.youtube.com/


Kindernevendienst
Ouders kunnen op de website vertelhetmaar.nl materiaal voor thuis downloaden, zoals kleurplaten, 
video’s en dergelijke. Daarvoor hoeft alleen een gratis inlog aangemaakt te worden.
De site is te vinden op: https://vertelhetmaar.nl
Na inloggen in de blauwe menubalk op ‘thuis’ klikken om bij het materiaal te komen.

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevrouw A. Boerma- Oosterloo.
 
Pastoraal
Wij wensen de zieken sterkte toe, de nabijheid van God en mensen.
Het is fijn te merken dat in de gemeente mensen naar elkaar omzien, juist in deze tijd dat we elkaar niet 
ontmoeten in de kerk.
Als u behoefte hebt aan pastoraal contact kunt u dat aangeven bij pastoraat@jozefkerk-assen.nl  
# Houd moed, heb lief!

Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (online): voorganger dhr. G.J. van Enk.

Volgende week zondag 16 januari
wordt er weer een “Johannes de Heer zangdienst” gehouden in de Jozefkerk. 
Door de maatregelen is er weer besloten dat het niet op de avond maar in de ochtenddienst zal zijn.
Ds. Anton Verbeek zal voorgaan en de muzikale medewerking wordt weer verzorgd door Annemargriet 
Duursema-Hopman op piano, Marnix Onrust op orgel en Mark Jan Veenstra op trompet. Daarnaast wordt
er gezongen door Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert, Gerda Zwama.
De dienst wordt uitgezonden via YouTube en kerkomroep.
We hopen dat u ervan geniet!
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