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G O E D E MO RGE N , H A RTE L I J K WE L KO M I N D E J O Z E FKERK !

Het is de tweede zondag in de Veertigdagentijd, zondag ‘Reminiscere’, naar Psalm 25 vers 6: ‘Gedenk uw
barmhartigheid, Heer’. Vanmorgen een gezamenlijke dienst van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten
Assen met de Wijkgemeente Jozefkerk.
Voorganger:
Ouderling:
Diakenen:
Koster:
Muziek:
Lezingen:
Liederen:
Collecten:

mevr. Foekje Dijk
dhr. Bert Prins
Daan Kraan, Wim van Haren, Janny van de Poll
Ramon Troost
organist Johan Gerkes
Lezing uit het evangelie naar Marcus 9: 2 – 10
65: 1 en 5; Klein Gloria; 650: 1 en 2; ‘Wij zijn bij u gekomen’; 538; 978
1. 40 dagenactie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

Oppasdienst: is voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Merreth de Jong en
Rosan Beekman.
Kindernevendienst. Leiding: Sandra van Haaren. Bijbeltekst: Marcus 9:2-10
Voor kinderen van de basisschool is er kindernevendienst, met als thema ‘Ik praat met je'. In de lezing van
vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen.
Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia
gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God.
Koffiedrinken
Vanmorgen drinken we na afloop van de dienst koffie/thee/fris in de hal en de zalen aan de achterzijde
van de kerk. Een mooie gelegenheid tot verdere ontmoeting! U kunt uw bijdrage voor de koffie in de zgn.
'koffiebusjes' deponeren.
Volgende week zondag 4 maart
is het de derde zondag in de Veertigdagentijd. Voorganger is ds. Wilbert L. Dekker uit Kampen. Tijdens de
dienst is er ook Tienerdienst in de bovenzaal, en na afloop gezamenlijk koffiedrinken.
Volgende week 4 maart is er weer tienerdienst! Alle kinderen die op de middelbare school zitten zijn dan
van harte welkom om mee te praten over het geloof in ons dagelijks leven.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
donderdag 10.00 uur: Ochtendbijbelkring
donderdag 19.30 uur: Sing In
De volgende bijeenkomst van de VVP is op zondagmiddag 11 maart om 14.30 uur in de Doopsgezinde
kerk, Oranjestraat 13. Dit is een gezamenlijke Inspiratiebijeenkomst samen met de Doopsgezinde
gemeente. De titel van de middag luidt: 'De kracht van kwetsbaarheid'
In een wereld die steeds meer gedomineerd lijkt te worden door verdeeldheid en het recht van de
sterkste, gaat het deze middag over de vraag wat ons als mensen met elkaar verbindt. Met een

gevarieerd repertoire aan muziek en poëzie nemen Gezina van der Zwaag, Wichert Jan Koopman en
Yvonne Hiemstra ons mee op reis door het landschap van de kwetsbaarheid. Van harte welkom!
Afwezigheid predikant
Ds. Ron Koopmans is de komende week niet beschikbaar voor het werk in de wijkgemeente.
Voor dringende behoefte aan pastorale zorg kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
wijkkerkenraad, de heer Peter Stam of met de scriba mevr. Wilma Pol.
Op de 2e zondag van het 40 dagen tijd project, staat centraal "Uit de schulden".
Ook in ons land zijn er veel mensen met schulden. Dat aantal neemt dagelijks toe. Kerk in Actie biedt hulp
aan deze mensen met de z.g. "'Schuldhulpmaatjes". Deze maatjes, vrijwilligers, staan mensen met
schulden bij om hun financiële huishouding in goede banen te leiden. Namens ZWO Assen, Daan Kraan
Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:
Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn,
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor.
Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor.

