
 

 

Zo n d a g sb r i e f  Joz efk er k – A ssen  
23e jaargang no. 26; 23 februari 2020 

Contactpersoon 1 maart 2020: Paula de Jong (tel.06  17 11 10 70) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 27 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. 
Vanmorgen vieren we een dienst samen met ‘Vrijzinnig Assen’. 

Voorganger  mevr. Foekje Dijk  Thema: ‘Verborgen  in oude verhalen’ 
Ouderling  Bert Prins 
Diakenen Jan Haandrikman, Anneke Geertsema en Janny van den Poll - Gerner 
Muziek  Johan Gerkes 
Koster  Betsie Kraan 
AVO-team Jacko Duker (presentatie), Jeroen Dassen (video) 

Lezingen:  Exodus 2: 11-23   

Liederen:  Kom, heilige Geest, gij vogel Gods (NLB 680: 1);  Klein Gloria (NLB195);  NLB 680: 4; In de ongerepte 
morgen (Tussentijds 196: 1, 2 en 3); Wij zijn bij U gekomen; Tussentijds 196: 4 en 5; De vogels van de 
bomen (NLB 979: 1, 2 en 10); Verborgen in oude verhalen (uit Eva’s lied 39); De Geest van God waait 
als een wind (NLB 691)  

 
Collecten:  1. Kerk in Actie binnenland; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Karin Zondervan en Inge Kuipers. 

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Tjits Mondria 
Bijbeltekst: Matteüs 21:1-11 Thema:  De intocht van Jezus in Jeruzalem 

Toelichting Het volk Israël heeft grote verwachtingen van Jezus door zijn woorden en wonderen die Hij gelovig 
doet. Als Jezus op een ezel naar Jeruzalem rijdt, zien de omstanders daarin de profetie van Zacharia over de 
komende Messias. Ze bewijzen Jezus de eer door hun mantels als ‘de rode loper’ uit te leggen, te zwaaien met 
boomtakken en Psalm 118 te zingen. Jezus zal hun koning zijn in naam van de HEER. Hebben zij echt begrepen 
wie Jezus is, Gods Zoon en Verlosser van de wereld? Stijgt wat ze van Jezus verwachten wel uit boven aards geluk? 
 
Koffiedrinken 
Na afloop van de dienst kunnen wij elkaar ontmoeten bij koffie, thee of fris. Dit wordt geschonken in de hal en de 
zalen aan de achterkant van de kerk. 
 
Jozefkerk 
Volgende week zondag 1 maart 
is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Het kruis staat weer op het podium en de kleur is paars. We lezen 
Exodus 3: 1-14 en Mattheüs 4: 1-11. Muzikale medewerking verlenen Piet en Everlien Bruinsma (gitaar en piano) en 
organist Johan Gerkes. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Er is samenzang voor de dienst en na afloop is er koffie. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
dinsdag 20.00 uur: Middenkring, bij Simone en Pepijn, Westrupstraat 8 
woensdag 13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans) 
vrijdag 15.30 uur: Jozefkoor 
 



 

 

Vrijzinnig Assen 
De volgende dienst van Vrijzinnig Assen wordt gehouden op zondag 15 maart om 11.15 uur in het Apostolisch 
Genootschap, Selma Lagerlöflaan 5. Voorganger mevr. Helene Westerik uit Vroomshoop. 
Er is koffie in de achterzaal vanaf 10.30 uur. Tussen 10.30- 11.00 kunt u via de achteringang naar binnen, vanaf 11 
uur is ook de voordeur toegankelijk, dit in verband met de dienst van het Apostolisch Genootschap voorafgaand 
aan de viering van Vrijzinnig Assen. 

Bommel en Bijbel 
U bent van harte welkom bij de lezing van Vrijzinnig Assen ‘Bommel en Bijbel’ op donderdag 27 februari 14.30-
16.30 uur. De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1.  
Marten Toonder (1912 – 2005), schrijver en striptekenaar, portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en 
Tom Poes met een zeer grote knipoog de Nederlandse samenleving. Ook de oude Statenvertaling van de Bijbel 
was een duidelijke inspiratiebron. In zijn lezing gaat Klaas Driebergen (schrijver, uitgever en fotograaf) in op dit 
gegeven en hij illustreert dit met fraaie videofragmenten en heldere afbeeldingen uit de Bommelverhalen.   

De extra dag in februari - het moment voor een Midwinterconcert 
Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland, onder leiding van Martin Mans, geeft op zaterdag 29 februari 2020 een 
concert in de Jozefkerk; aanvang 20.00 uur.  
Onder de titel ‘Muzikale Winterreis’ worden schitterende liederen ten gehore gebracht. Een greep uit het 
vernieuwde repertoire: Auld Lang Syne, Coming home, Livin’ humble, We are marching, en de Vera Lynn Medley. 
De imponerende zangers worden begeleid door pianist/organist Mark Brandwijk. 
Zaterdag 29 februari 2020; aanvang: 20.00 uur.  
Toegang € 15,- Online € 12,50! Leden PCOB, KBO en ANBO € 11,-.  Kinderen t/m 11 jaar gratis. 
 
Twee middagen:  Denkend aan de dood kom ik tot leven (10 en 17 maart) 
Nadenken en praten over onze eigen dood: dat vraagt moed. Maar het kan zo helpend zijn om dat te doen. Aan de 
hand van het gelijknamige boek van Piet Schelling gaan we in gesprek. Juist ook om leven te vinden, waarop we 
zijn aangelegd. Welke Bijbelse noties kunnen ons helpen? Hoe zou je voorbereidingen kunnen treffen, voor jezelf 
en samen met naasten? De middagen horen bij elkaar. 
Dinsdag 10 en 17 maart, 14.30 -16.00 uur in de Bron, o.l.v. Nicoline van de Peppel en Elly Veldman.  
Opgave is nodig: ellyveldman@kpnmail.nl  

Collectes  - Nieuw in de kerkapp 
Vanaf zondag 1 maart kunt u uw bijdrage voor de zondagse collectes geven via de kerkapp: handig en eenvoudig. 
Het kan zelfs een week lang! 
Het digitaal geven aan collectedoelen werkt eigenlijk net als collectebonnen, maar in plaats van bonnen kopen, 
legt u in de app een tegoed vast waar u per collecte iets vanaf haalt. 
De financiële afwikkeling vindt plaats bij ons Kerkelijk Bureau. 
Hoe het werkt? 
• Tik in het menu van de app op ‘Digitaal geven’. De lopende collectes staan aangegeven. 
Om te kunnen geven moet u eerst een tegoed hebben. Dat kan via de knop ‘Opwaarderen’. 
• Vul een bedrag in en daarmee geeft u direct een machtiging af aan de kerk om dat bedrag via een 
automatische incasso van uw rekening af te schrijven. 
• Als uw rekeningnummer niet bekend is bij het Kerkelijk Bureau dan moet u eenmalig het IBAN nummer 
ingeven. 
Na het opwaarderen kunt u direct geven. 
• Selecteer een aangegeven collectedoel. 
• Vul een bedrag in, tik op ‘Geven’. 
• Met ‘Bekijk transacties’ kunt u zien wat en wanneer u al gegeven heeft. Niemand anders kan dit zien. 
Heeft u de app nog niet geïnstalleerd op uw telefoon of tablet? Dit kan eenvoudig via Google Play of de App Store. 
Voor vragen kunt u op 1 maart in de kerk terecht bij Daan Kraan. 


