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GO E DE M ORGE N ,  H ART E L I JK  W E LKO M  IN  DE  JOZE FKE R K!
Het is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, zondag ‘Judica’, naar Psalm 43:1: ‘Doe mij recht’.

Voorganger: ds. Ron Koopmans.
Ouderling: Bas Guchelaar
Diakenen: Daan Kraan, Henk Dassen, Wim van Haren,
Koster: Ramon Troost
Muziek: organist Johan Gerkes en het Jozefkoor 
Lezingen: Jeremia 31: 31-34 en Johannes 12: 20-33
Liederen: Psalm 43: 1 en 3; Klein Gloria (195); Lied 558: 1, 5, 6, 7; Wij zijn bij U gekomen; Lied 562; 

Lied 574 (met Jozefkoor); Zo lief had God de Vader ons (Opw. 509, met Jozefkoor); Lied 885.
Collecten: 1. 40 dagenactie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Oppasdienst: is voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar, verzorgd door Rianne Hoekstra en Mirjam van Wijk.

Kindernevendienst: Claudia Ismaïl en Johan Kuiper
Bijbeltekst: Johannes 12-20-33
Thema: Ik heb alles voor je over.
Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus 
zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of e ze beter te maken: Hij heeft letterlijk alles voor ze over. 
Zelf zijn eigen leven. Met de kinderen denken we deze zondag na over hoeveel je voor een andere over heeft. Voor 
iemand die je liefhebt, heb je veel over.

Tienerdienst. Vanmorgen is er Tienerdienst in de bovenzaal. Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn daar van harte 
welkom. Thema is: De prins van het onderdrukte volk.

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!

Volgende week zondag 25 maart is het de zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondag. Er zijn twee diensten. 
’s Morgens om 10 uur hoopt voor te gaan ds. G.J. Gardenier uit Appingedam. In die dienst maken de kinderen weer 
hun feestelijke rondgang door de kerk met hun palmpaasstokken. ’s Avonds om 19 uur is er een Welkomdienst. 
Voorganger is ds. S. Stadens uit Rolde. Muzikale medewerking verleent het Elspeets Mannenensemble onder leiding
van Dick van Asselt.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad
dinsdag 20.00 uur: Middenkring
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
woensdag 20.00 uur: Thomaskring
vrijdag 19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Een nacht lang Paaswake(n). In wijkgemeente Vredenoord willen we dit jaar de Paaswake een echte wake laten zijn
door de hele nacht aan de hand van de verhalen zicht te krijgen op  wat Pasen voor ons betekent. Ook 
belangstellenden uit de andere wijkgemeenten zijn van harte welkom om mee te doen. Het is bijvoorbeeld een idee
om ná de “eigen” viering van de Paasnacht een gezamenlijke wandeling of fietstocht naar de Opstandingskerk te 
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maken. In het Paasnummer van het Kerkblad is informatie te vinden en op de www.vredenoord-assen.nl staat het 
volledige programma te lezen.

De 40dagentijdcollecte van vandaag staat in het teken van" Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India". De 
stichting "Save", helpt in India kinderen o.a. met het aanbieden van goed onderwijs en komt op voor de belangen 
van kinderen om kinderarbeid tegen te gaan. Onze steun is hard nodig om de kinderen in India een betere toekomst
te geven. Helpt u mee?  Dank voor uw steun. Namens ZWO stedelijk, Daan Kraan

Mooi Verhaal in VVV
Sinds kort is het Kerkelijk Informatie Punt gevestigd in het pand van de VVV. 
Een plek waar we ons als Protestantse gemeente Assen presenteren midden in de stad.
U bent van harte welkom. De komende weken staan er twee interessante bijeenkomsten gepland.
Vrijdag 23 maart komt Cees Hoekstra om 16 uur vertellen over de Pelgrimswandeling die dit jaar voor de 15e keer 
wordt georganiseerd. Donderdag 29 maart is om 15 uur ds. Elly Veldman te gast. Zij vertelt hoe zij Pasen viert en 
wat haar daarin raakt.
Van harte welkom!
Bert Altena, stadspredikant namens de PGA

Fryske Passy. Ik vraag graag uw aandacht voor een bijzondere compositie die op zaterdag 24 maart te horen is in 
Adventskerk Assen vanaf 20.30 uur: de Fryske Johannes Passy. Theatrale uitvoering in concertvorm. Met Capella 
Frisiae, solisten en instrumentaal ensemble o.l.v. Hoite Pruiksma. Kaarten €25 aan de kerk of  in voorverkoop €21 bij
boekhandel van der Velde in Assen en via de website www.stichting-up.nl

Opwekking 509.
1. Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond.
Tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn, toen hij zijn Zoon zo lijden zag.
Toch is het Jezus bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

2. O, zie de Mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg, totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’
Zijn laatste adem bracht mij hoop, zijn sterven werd mijn levenskracht.

3. Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon, de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart: zijn offer heeft mijn schuld betaald.

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. 
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