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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!
Het is Pasen! We vieren de opstanding van onze Heer Jezus Christus.
Het thema is: ‘Nieuwe Schepping’.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Muziek
Koster

ds. Ron Koopmans.
Gerda Taberima.
Henk Dassen, Wim van Haren en Daan kraan.
Koor ‘Voice Mail’ uit Veenhuizen o.l.v. Peter Kleefman, en organist Johan Gerkes.
Epko Haveman.

Lezingen

Genesis 2: 4b-25 en Johannes 20: 1-18.

Liederen voor de dienst Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (Opw 44); Jezus leeft in
eeuwigheid (Opw. 71).
Liederen
Collecten

Lied 637; Klein Gloria (195); Lied 632; Wij gaan voor even uit elkaar; Psalm 150;
Lied 634; Lied 624.
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Brokke-van Houten.
Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Paula Kraan en Marreth de Jong.
Kindernevendienst Claudia Ismaïl en Karin de Leth
Bijbeltekst Johannes 20:1-18
Thema Ik geef je toekomst.
Maria is bij het lege graf en heel erg verdrietig. Maar in het paasverhaal gebeurt een wonder.
Iemand noemt Maria bij haar naam en plotseling herkent ze Jezus. Hij is opgestaan!
Beste ouders
Afgelopen zondag 25 maart hebben we met 20 kinderen Palmpasen mogen vieren. De kinderen
hebben de Palmpasen stokken versierd. De versiering op de stokken had ook een betekenis, dat
stond op het briefje geschreven. Ik zou het fijn vinden dat de stokken, als ze leeg gegeten zijn,
weer worden ingeleverd bij de leiding van de Knd. Dank je wel hiervoor.
Groet Yvonne Oosterhuis namens de knd.

Vanavond Paaszangdienst
Vanavond om 19 uur is in de Jozefkerk traditiegetrouw de Paaszangdienst. Muzikale medewerking
verlenen het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst, trompettist Maurice van
Dijk en organist Harm Hoeve. Voorganger is ds. E. Akkerman uit Hoogeveen. Het thema is:
‘Opstanding, een groot woord’.
Volgende week zondag 8 april
vieren wij de derde dienst van ‘Jonge Kerk’. Het thema is deze keer: ‘Eerst zien, en dan geloven?’
Dit naar aanleiding van de lezing uit Johannes 20: 24-31 over Thomas: is hij echt een ‘ongelovige
Thomas’? De muziek wordt weer verzorgd door ons combo, met zang van Maartje de Vries; pianist
is Johan Timmer en organist Johan Gerkes. Ds. Ron Koopmans zal voorgaan in de dienst. Er is een
liturgieboekje, en ook via de schermen kunnen we de liturgie volgen. Na afloop drinken we koffie
in de kerkzaal.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. J.H. Soepenberg)
woensdag
20.00 uur: Belijdeniskring
donderdag
10.00 uur: Ochtendbijbelkring
donderdag
19.30 uur: Sing In
vrijdag
19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor
Mooi Verhaal op TV?
Vrijdagmiddag 6 april komt KRO/NCRV opnames maken bij Mooi Verhaal, het Kerkelijk Informatie
Punt van onze protestantse gemeente in de VVV. Er wordt een item gemaakt voor een nieuw
programma Met hart en ziel, in samenwerking met de landelijke PKN. Men is op zoek naar
inspirerende voorbeelden van kerkelijke presentie. Er is gelegenheid om een mooi verhaal te
vertellen of uw mening te geven, wat dan misschien in de uitzending komt. Laten we deze kans
benutten om onze gemeente op een positieve manier in beeld te brengen. Ik nodig u van harte
uit. Bert Altena, stadspredikant.
Het licht van Paasmorgen
geeft kracht en glans
aan het kruis van Goede Vrijdag
Elke zondag is een herinnering
aan die stralende dag
van Jezus Zijn opstanding.
De zon is opgegaan
en na de nacht
is de morgen aangebroken
De Heer is waarlijk opgestaan
De dood is overwonnen
Het is volbracht!

(Mina Mulder – Zuur)

