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Het is zondag ‘Trinitatis’, de zondag van de Drie-eenheid.

Voorganger             : ds. G.J. Gardenier uit Appingedam.
Ouderling                :  Bas Guchelaar.
Diakenen                 :  Hennie Kosse, Anneke Geertsema en Rinke van Veen.
Organist                  :  Johan Gerkes.
Koster                     :  Dennis Bouwmeester.

Lezingen                  :  Romeinen 8: 14 – 17; Johannes 3: 1- 17 
Liederen                  :  Psalm 150; Klein Gloria (Lied 195); Lied 283: 1, 3; Lied 283: 4; Lied 283: 2, 5; 
                                  Wij zijn bij U gekomen. Lied 886 + 2e couplet Elb.376: 2; Lied 540; Gezang   
                                  487: (Lied voor de kerken 1973); Psalm 145: 1 , 2; Lied 416.       
 
Collecten                  :  1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Klok-de Jong.  

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Frank de Graaf en Marreth de Jong.

Kindernevendienst voor basisschool leeftijd. Leiding: Claudia Ismail en Johan Kuipers.
Bijbeltekst Johannes 31:1-16
Thema Begrijp jij hem
In het verhaal van deze week komt de Farizeeër Nikodemus naar Jezus toe. Hij zegt: “Wij weten dat u 
een leraar bent die van God gekomen is….” Nikodemus is verder vooral benieuwd naar wat hij nog niet
weet en niet begrijpt. En Jezus legt uit, als een joodse Rabbi.

Volgende week zondag 3 juni 
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. In de dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Sara Fleur, 
dochter van Erwin en Henrike Kremer (Groningerstraat 197). De Schriftlezing is Genesis 18: 1-15. 
Muzikale medewerking verlenen onze muziekgroep en organist Johan Gerkes. Na afloop van de dienst 
is er koffiedrinken in de kerkzaal.

Uitbreiding team makers zondagsbrief
De zondagsbrief wordt elke week voorafgaand aan de kerkdienst uitgedeeld en bevat veel informatie 
over de kerkdienst, activiteiten in de wijkgemeente en het wel en wee van gemeenteleden. De 
zondagsbrief wordt door een enthousiast team elke donderdagavond klaar gemaakt zodat deze 
vrijdagochtend vroeg afgedrukt kan worden. Door wat verschuivingen van activiteiten van de makers 
van de zondagsbrief zijn we op zoek naar twee nieuwe teamleden. Als we met het team op volle 
sterkte zijn dan vragen wij van jou één keer per 4 of 5 week circa 2 a 3 uur inzet om alle (kant en 
klaar) aangeleverde tekst op de brief te plaatsen. Natuurlijk zullen we jou de eerste paar keer helpen 
met het klaarmaken; het zou fijn zijn als je op korte termijn al beschikbaar bent. Voor meer informatie 
kun je bellen/mailen met de makers van de zondagsbrief (zie telefoonnummer op de zondagsbrief)
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Vanavond Welkomdienst
In de Jozefkerk is vanavond om 19.00 uur een Welkomdienst. Voorganger in de dienst is Prof. Dr. H.J. 
Selderhuis uit Hasselt. Organist is Gerwin van der Plaats, en het thema luidt: ‘Jezus brengt de crisis’. 

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (de heer F.H. Folkerts)
vrijdag 19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Privacywet  zoals u weet is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze wet is ook belangrijk voor 
de kerk. De Protestantse Gemeente Assen werkt momenteel actief aan een privacyreglement waarin 
beschreven staat welke gegevens van de kerkleden bewaard worden en hoe wij hiermee omgaan. U 
heeft het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. We doen er alles aan om 
uw privacy te waarborgen. College van Kerkrentmeesters

St. Sociaal  Culturele  Activiteiten   JOZEFKERK                                                             
Bemoedigend Benefietconcert voor mensen met kanker in de Jozefkerk in Assen. 
Vrijdagavond 1 juni 2018 organiseert Stichting Robijn huijs in samenwerking met organist Mannes 
Hofsink en Popkoor Première Assen een grandioos muziekspektakel in de Jozefkerk te Assen. Het doel 
van het concert is mensen met kanker te bemoedigen en te inspireren. Verzoekprogramma Het 
enige dat vast staat zijn de door Mannes Hofsink op het orgel te spelen nummers Wake me up, Perfect
en Clocks. Verder staat het programma nog helemaal open! Want nu ben jij aan zet: Welk nummer is 
heel belangrijk voor je? Welk nummer steunt je en geeft / gaf je kracht en bemoediging? En waarom? 
Je kunt je verzoeknummer op twee manieren indienen: per e-mail via robijn@robijnhuijs.nl of per 
telefoon via 06 51 609 198 - Cees van der Boom. Misschien hoor je jouw verzoeknummer die avond, 
want op de 3 genoemde nummers na is nog niets vastgesteld! Mannes Hofsink, Arnold Wienen en Cees
van der Boom stellen het uiteindelijke programma vast op basis van de ingediende verzoeknummers. 
Gratis benefietconcert, maar er wordt wel een collecte gehouden om de onkosten te bestrijden en 
geld op te halen voor het Robijn Huijs. 

St.Sociaal Culturele Activiteiten JOZEFKERK                                                                                 
Zangeres Kinga Ban geeft 2 juni een concert in de Jozefkerk in Assen.                            
Onder de geheimzinnige titel “Wat fluistert vandaag?” geeft de bekende zangeres Kinga Ban zaterdag 
2 juni om 20.00 uur een concert in de Jozefkerk in Assen.Kom dus op zaterdag 2 juni genieten van dat 
concert. Kinga Ban neemt je tijdens het concert 'Wat fluistert vandaag?' mee langs de liedjes die haar 
dierbaar zijn. In de afgelopen jaren heeft Kinga ontzettend veel geleerd en ontvangen van de mensen 
om haar heen. Leven vanuit geloof, de liefde van haar dierbaren, de vreugde van de mensen die haar 
liederen beluisteren. Tijdens dit concert wil Kinga deze ervaringen delen met de bezoekers, dus met 
jou. Naast bekende liederen word je ook verrast met liedjes van haar nieuwe album 'Vandaag', dat net 
is uitgekomen. De toegangsprijs is € 20; Reserveren kan: via, www.truetickets.nl/kinga

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 ging ons voor.
Zijn messiaanse liefde wijst ons het goede spoor.
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