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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk

Het is de derde zondag in de Paastijd: Misericordia Domini, ‘barmhartigheid van de Heer’, ook wel
genoemd ‘Zondag van de Goede Herder’.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Muziek
Koster
Lezingen

: ds. Ron Koopmans
: René de Vries
: Henk Tibben, Annet Kiers en Anneke Geertsema
: organist Johan Gerkes en het Jozefkoor
: Betsie Kraan
: Genesis 4: 1-16 en Johannes 21: 15-24

Liederen
: Psalm 33: 1 en 8; Klein Gloria (Lied 195), Lied 23c; Wij zijn bij U gekomen;
Lied 647 (met Jozefkoor); Lied 649 (met Jozefkoor); Lied 641; Lied 642: 1, 5, 6, 7, 8.
Collecten 1. stichting hulp Jordanië; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Thijs.
Tienerdienst Vanmorgen is er ook Tienerdienst in de bovenzaal, voor jongeren van 12 t/m 15 jaar.
Het thema is: ‘Wie bij God op bezoek is, schoenen uit!
Oppasdienst voor kinderen 0 – 4 jaar. Leiding: Stoyanka Kirova-Stankova en Anneke Overwijk.
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool o.l.v. Claudia Ismail en Johan Kuiper
Bijbeltekst: Genesis 4:1-16 Thema: Ik zie het aan je.
De Heer ziet het offer van Abel wel en het offer van Kaïn niet. Hoe dat komt, wordt niet verteld. Wel
wat het gevolg is. Nog voordat Kaïn zijn broer heeft doodgeslagen, spreekt God Kaïn aan op zijn
kwaadheid. Later merkt de Heer hem met een teken: het is aan hem te zien wat hij gedaan heeft.
Vrije diaconale collecte Hulp Jordanië
Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor Stichting Hulp Jordanië (www.helpjordanie.nl) .
Afgelopen week heeft u in ons Kerkblad kunnen lezen hoe de familie Fictorie als Assenaren
werkzaam zijn in het relatief rustige Jordanië. Als hulpverleners proberen zij in een land waar meer
dan 659.000 vluchtelingen zijn, voor het overgrote gedeelte Syriërs, het woord van God handen en
voeten te geven. Een lokale voorganger komt wekelijks bij de Syrische vluchtelingen in Mafraq op
bezoek. Naast het delen van het Evangelie worden er ook voedselpakketten e.d. uitgedeeld. Ook zijn
er kinderclubs waar de kinderen van vluchtelingen worden opgevangen om zo even uit de dagelijkse
misère te zijn. Het is belangrijk dat de lokale Christelijke kerk op deze manier aanwezig kan zijn.
Uw diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte aan.
Pastoraal beraad een berichtje voor ouderlingen en pastoraal medewerkers: het Pastoraal beraad,
dat in de agenda staat voor maandag 30 april, is verplaatst naar een week eerder, maandag 23 april.
Als gewoonlijk om 19.30 uur in de Jozefkerk.

Als voortekens niet bedriegen dan zullen we de komende tijd (overlast) hebben van de
verbouwing van de Jozefkerk (de bijgebouwen) Sorry maar het is niet anders.
De Kerkrentmeesters van de Jozefkerk.
Volgende week zondag 22 april
is de vierde zondag van Pasen. Voorganger in de dienst is mw. ds. Elly Veldman-Potters. Zij schrijft
over deze dienst het volgende: Er zijn van die onderwerpen, die onze levens binnensluipen, of we
willen of niet. 'Voltooid leven' is zo'n onderwerp. Hoe kunnen we vanuit ons geloof en vanuit Bijbelse
inzichten kijken naar ons levenseinde? Wat betekent het, dat 'mijn tijden in Uw hand zijn'?(Psalm 31).
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Kerkenraad
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)
woensdag
20.00 uur: Belijdeniskring
woensdag
20.00 uur: Avond Jonge Kerk
Op de hoogte houden mist u een naam onder de zieken die in de zondagsbrief vermeld staan?
Neem daarover dan even contact op met de predikant. Bij een kleine 1200 gemeenteleden is het voor
mij niet mogelijk iedereen tegelijk in het oog te houden. Wel altijd even in overleg met de
betrokkene: niet iedereen wil nl. zijn/haar naam (doorlopend) vermeld zien! Ook is het niet altijd
mogelijk alle langdurig zieken te blijven vermelden; de zondagsbrief zou te klein zijn…! Het is goed
om elkaar op de hoogte te houden, maar wel altijd via de juiste weg.
Alvast veel dank! Ds. Ron Koopmans
Koffiedrinken na afloop van de dienst drinken we koffie, thee of fris in de hal of de zalen aan de
achterzijde van de kerk. Van harte aanbevolen
Vocalin Drenthe en sopraan Varvara Tishina treden op in de Jozefkerk Op vrijdag 20 april,
om 20.15 uur treedt Vocalin op in de Jozefkerk. De sopraan Varvara Tishina en kunstschilder Geert
Oldenbeuving verlenen hun medewerking. Het geheel staat onder leiding van dirigent Roelof Bosma.
Het bijzondere bij dit concert is dat kunstschilder Geert Oldenbeuving uit Hoogeveen zijn
muziekbeleving vastlegt op het doek. Deze verbinding tussen Vocalin Drenthe en schilderkunst is echt
nieuw.Op het programma staan het Requiem van John Rutter (1945) en Psalm 42 en Hear my prayer
van Mendelssohn (1809 – 1847). Sopraan Varvara Tishina treedt op als soliste. Ze werd geboren in
Novgorod, Rusland, en begon al op vierjarige leeftijd met viool- en piano spelen. Tijdens deze studie
begon zij al met zingen. Zij studeerde zang aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. De
laatste jaren was zij o.a. betrokken bij uitvoeringen van de Mattheus Passion van Bach.
St. Sociaal & Culturele Activiteiten JOZEFKERK
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.

