
 
 

25e jaargang no. 19; 6 februari 2022 

Contactpersoon 13 februari 2022: Hendrik Terburg (tel. (tel: 0592 269 791) 
Kopij voor volgende week insturen voor donderdagavond 10 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 

 
Thema: Kun je om Hem heen? 

 

De Jozefkerk-gaat-weer-verder-open 
De dienst is weer voor een grote groep mensen (125) life bij te wonen. Regels hiervoor vind u op onze website. 
Daarnaast kunt online kijken en luisteren 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. Gert de Kok 

Lezing: Jeremia 1:4-10; Lukas 4:22-30 
Liederen:  Psalm 138:1; NLB 195 (Klein Gloria); NLB 517:1, 3, 5; Psalm 71:1, 2, 3; NLB 326:1, 2; NLB 755:1, 2;  

NLB 150a:1, 4 (Psalm 150) 

Muziek: Johan Gerkes 

Ouderling:  Joachim Martijn 
Diaken: Hennie Kosse en Anneke Geertsema 
Koster:  Josje Zeilstra 

AVO-team: Luuk Oosterhuis (presentatie) en Cor Kremer (video) 
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. 
U  vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Collecte: 1. Werelddiaconaat Oeganda; 2. Pastoraat en eredienst; 3. Onderhoud gebouwen 
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op 
bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente 
Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is. 

Bloemengroet 
De bloemen uit de kerk gaan vandaag naar de heer Veen. We wensen hem van harte beterschap. 
Hennie Kosse 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Paula Kraan en Esmée Bouwmeester 

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Claudia Ismail 
Thema Plotseling staan zijn broers voor hem om graan te kopen, Jozef wilt weten of zijn broers berouw 

hebben. Is het niet gemeen van Jozef? Wraak nemen, nu hij de sterkste is? Hij wil dat het tussen 
hem en zijn broers goed komt. Dat kan alleen als ze spijt hebben. Dan kunnen ze samen verder. 

Volgende week zondag 13 februari 
wordt de dienst geleid door ds. Marianne Paas-Veenstra. 

Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. Brink) 
vrijdag 15.00 uur: Jozefkoor, in de kerkzaal.  

http://www.sca-assen.nl/


Vandaag is de 1 e collecte voor Kerk in Actie: “Goed boeren in Oeganda” 
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er 
steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer 
wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg.  
Er blijft weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het 
dagelijks bestaan. 
Zo stimuleert zij 1200 boeren en boerinnen om hun krachten te bundelen in 40 sterke boerenorganisaties van 
dertig personen. De leiders van deze organisaties krijgen praktische trainingen op veldscholen met demonstratie-
velden. Zij geven hun kennis vervolgens door aan andere groepsleden. De kerk wil de mensen zo weerbaar maken 
tegen klimaatverandering en leert hen: 

• over energiezuinige ovens en ovens op biogas te om houtkap terug te dringen 
• over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen 
• samen bomen planten om erosie te voorkomen 
• hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten  
• over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen 
• boeren op te leiden tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen) 
• spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 groepen) 

Steun dit werk met een bijdrage via de collecte, Scipio app of rekeningnummer NL25 RABO 0373715579 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Assen.o.v.v. Oeganda 
Diaconale werkgroep ZWO, Wim Verschoor. 

Pastoraal 
Wij wensen alle zieken en hun naasten de nabijheid en troost van God toe.  
Laten we hen omringen met gebed en aandacht. 
 
Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar  
pastoraat@jozefkerk-assen.nl 

Tienerdienst 6 februari 
Tijdens de gewone kerkdienst houden we elke 1e en 3e zondag van de maand een tienerdienst voor jongeren van 
12 t/m 15 jaar in het jeugdhonk. Het doel is om God, andere tieners, maar ook de kerk beter te leren kennen en te 
begrijpen op een manier die jongeren aanspreekt! We hebben elke keer een ander thema, dit kan over van alles 
gaan. Je kunt hierin je eigen inbreng hebben. Elkaar leren kennen vinden we heel belangrijk. We organiseren 
daarom ook andere activiteiten zoals een filmavond, klimmen en een kampweekend. Hopelijk hebben we jullie 
nieuwsgierig gemaakt. Kom je ook? 
Groeten van de tienerdienstleiding! 
 

mailto:pastoraat@jozefkerk-assen.nl

