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Het is de tweede zondag van Pasen, ‘Quasi modo geniti’, als pasgeboren kinderen,  

ook wel genoemd: ‘Beloken Pasen’. 
 

 

Voorganger  de heer Arjen Zijderveld uit Groningen 

Ouderling  Thijs Zwiers 

Diakenen Gerda Zwama, Anneke Geertsema en Daan Kraan 

Koster   Betsie Kraan 

Organist Johan Gerkes 

Liederen Lied 150: 1 en 2; Lied 195 (Klein Gloria); Lied 641: 1 en 4; Lied 288; Lied 815: 3 en 4; Lied 646;  

Lied 653: 1, 2 en 7;  

Slotlied: 708: 1 

Collecten  1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen 

Schriftlezing Gen. 28: 10-22; Lukas 24: 13-35 

  Bij de Evangelielezing gaat de Gemeente staan 

 

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Westerkamp-Wetting. 

 
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd Rianne Hoekstra en Inge Kuipers. 

Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Jasmijn Beekman 

Bijbeltekst: Genesis 12  
Thema: Abram gaat, want God roept 

Toelichting: Abram vertrok uit Ur op weg naar een land dat hij niet kende. Hij liet alles achter: zijn land, zijn 
familie en zijn thuis. En dat allemaal omdat hij Gods stem hoort. Eigenlijk wonderlijk, dat een stem van een God 

die hij niet kent hem niet loslaat. Blijkbaar vertrouwde hij de stem van God. Abram wist diep van binnen zeker 

dat God zijn beloftes aan hem zou nakomen. Dat is nu geloof. Daarom wordt Abram ‘de vader van alle 
gelovigen’ genoemd. 

 
Inzamelingsactie Stichting Hoop voor Albanië op 4 mei 
Op zaterdag 4 mei van 10.00 tot 12.00 uur is er weer een inzameling. Medewerkers van de stichting zullen dan 

aan de Collardslaanzijde van de Jozefkerk aanwezig zijn om uw goederen in ontvangst te nemen. Er is vooral 

behoefte aan alle soorten kleding, schoenen en klein keukenmateriaal. In verband met het transport naar 
Albanië wordt u verzocht om de goederen in een stevige plastic tas te doen en schoenen aan elkaar te knopen 

(dan raken de schoenen niet zoek). 
Heeft u geen goederen om aan te bieden, maar wilt u wel het werk van de stichting ondersteunen? U kunt dan 
uw gift over te maken op rekeningnummer NL64 RABO 0359 8351 47 ten name van Stichting Hoop voor Albanië. 
Diaconie Jozefkerk 
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Kerkelijk Bureau 
Door de werkzaamheden in het zalencentrum van de Jozefkerk is het Kerkelijk Bureau op donderdag 2 mei 

gesloten, omdat dan de vloeren op de benedenverdieping geëgaliseerd. Er mag dan niet over de vloer worden 
gelopen. Op dinsdag 7 mei zijn wij u graag weer van dienst. 
 

EH-Sponsoractie 

Dag lieve mensen! Hartelijk bedankt voor alle donaties en warme woorden die ik van u mocht ontvangen. De 
fietstocht is gelukt en we hebben precies 155,3 km gefietst. Inmiddels hebben we €48.797 euro opgehaald en 

daar zijn we heel erg dankbaar voor. Mocht u nog geen geld gedoneerd hebben, en wilt u dat toch graag doen, 
dan kan dat nog steeds! Ga naar www.steuneh.nl/sponsoractie2019/lydiabakker 
 

Fietsen vanaf de Jozefkerk 

We verzamelen ons donderdagmiddag vóór de Jozefkerk en starten de fietstocht om 13:30.  
Gasten zijn ook van harte welkom. 
Opgave bij dhr. Gruppen: 0592-316845. 

 

Vocaal ensemble Consequens in Musica pro Deo – Adventskerk 
Op zondagmiddag 28 april om 16.00 is zangersensemble Consequens te gast in de Adventskerk. Het ensemble 

staat onder leiding staat van tenor Han Warmelink (zie www.sequensinfo.nl). In Consequens werken zes 
zangers samen met diverse instrumentalisten om uitdagende barokmuziek te kunnen uitvoeren. Deze keer 

voeren de zangers delen uit van de Musikalische Exequien van de Duitse grootmeester Heinrich Schütz (1585-

1672). De begeleiding bestaat dit maal uit basso continuo, met Josien de Vries (cello) en Wietse Meinardi op het 
eigen Deblieck kistorgel van de Adventskerk. De toegang is gratis. Een bijdrage in de uitgangscollecte is zeer 
welkom. In het Kerkblad en op www.vredenoord.nl kunt u meer lezen over deze vesper. 

 
Herdenkingsconcert 4 mei 2019 Oratoriumkoor COV Assen 
In samenwerking met het PLOA en het 4 mei comité wordt na de stille tocht, traditioneel een concert gegeven 
in de Jozefkerk, Kerkplein 1 te Assen door het Oratoriumkoor COV Assen. Aanvang ca. 20.45 uur.  

Het koor zingt dit jaar deel 1, 4 en 7 uit Ein deutsches Requiem van J. Brahms.  
Dirigent is Marion Bluthard en pianist Peter Cramer. 

De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden om de onkosten van het concert te beperken. 

 
Kerkennacht 

De Jozefkerk doet ook dit jaar weer mee aan de actie "kerkennacht", op 21 juni,  a.s. De kerk is dan open vanaf 

19.00 uur t/m 21.00 uur om belangstellenden te ontvangen. In de kerk kunnen mensen dan genieten van 
orgelmuziek, koffie en thee met wat lekkers. We zoeken nog 2 mensen die als gastvrouw en/of gastheer dan 

aanwezig willen zijn. U kunt zich aanmelden bij René de Vries of bij mij, Daan Kraan.  

Per mail mag ook op bij: René de Vries op: reinkeimpe@gmail.com of Daan Kraan: op kraan.daan@gmail.com 
 

Volgende week zondag 5 mei 
begint de dienst weer om half tien. Het is Bevrijdingsdag. Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans.  

De lezingen zijn Jeremia 32: 36-41, 1 Petrus 3: 18-19 en Lucas 24: 35-48. Het Jozefkoor verleent medewerking 

aan de dienst. Voor de dienst is er samenzang van ‘vaderlandsliederen’, tijdens de dienst is er ook Tienerdienst 
en na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken in de kerkzaal. 

 
Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag  12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip) 

woensdag  20.00 uur: Belijdeniskring (De Gaarde 63) 

donderdag  10.00 uur: Ochtendbijbelkring in De Bron 

donderdag 13:30 uur: Fietsen vanaf de Jozefkerk 

donderdag  19.30 uur: Sing In 
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Half tien!! 

Houdt u er volgende week zondag even rekening mee dat de aanvangstijd van de ochtenddienst dan weer  

half tien is. Dit blijft zo tot en met eind augustus, zolang de ‘r’ uit de maand is. 
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