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Contactpersoon 21 april 2019: Anneke Kramer (tel. 0592 347 993)
Kopij volgende week, i.v.m. Goede Vrijdag, inleveren voor woensdagavond 18.00 uur
wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl
Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk

Het is de zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondag, aan het begin van de ‘Stille week’.
We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Voorganger

ds. Ron Koopmans

Ouderling

Oene Overwijk

Muziek

organist Johan Gerkes, en Piet en Everlien Bruinsma op gitaar en piano.

Koster

Epko Haverman

Liederen

Psalm 24: 1 en 4; Klein Gloria (NLB 195); NLB 550: 1 en 3; NLB 288; Psalm 122: 1 en 3; NLB 552;
Hosanna hosanna de Koning komt (Opwekking 240); NLB 556.

Lezingen

Jesaja 50: 4-7; Lucas 19: 28-40

Collecten

1. diaconie (40dagentijdcollecte); 2. JOP (jongerenwerk in de Protestantse Kerk); uitgang:
onderhoud gebouwen

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar de heer Houtsma.

Diakenen Henk Tibben, Luuk Oosterhuis en Wim van Haren

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Stoyanka Kirova en Inge Kuipers.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Sandra van Haren en Claudia Ismaïl.
Bijbeltekst: Lucas 23:33-53
Projectthema: Alleen Jezus kiest totaal. Jezus heeft ervoor gekozen om zijn Vader in de hemel te
gehoorzamen. Hij is op aarde om de mensen te redden. God wacht op hen met veel liefde en trouw. Maar heeft
het zin dat Jezus zijn leven daarvoor opoffert? Zijn discipelen zijn gevlucht en zijn te bang om Hem te volgen.
Pilatus en Herodes kiezen voor zichzelf. De toeschouwers op Golgota spotten en geloven er niets van dat Jezus
de Verlosser is. En een aantal vrouwen huilt alleen. Nee, van mensen moet Jezus niets verwachten. Toch doet
Jezus wat Hij moet doen, vol geloof, hoe erg zijn lijden ook is. God wacht met open armen op ons. Kijk maar
naar Jezus. Maar niemand volgt Hem echt, niemand kiest voor God alleen. Alle mensen zondigen. Alleen Jezus
kiest totaal. En zo verandert Hij de wereld, ook voor ons. Dat lijkt niet zo, als Jezus sterft en begraven wordt.
Maar op Pasen kan iedereen Hem weer zien en in Hem geloven. Hij heeft ons gered en nam al onze zonde over.
Goede Vrijdag 19 april
gedenken we de kruisdood van de Heer en vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
De lezingen zijn Genesis 22: 1-8 en Lucas 23: 33-46. Muzikale medewerking verleent het Chr. koor Masjaal onder
leiding van Julia Zaytseva en organist is Johan Gerkes. De Goede Vrijdagdienst begint om 19.30 uur.
Volgende week zondag 21 april is het Pasen. We vieren de Opstanding van de Heer. Er zijn twee diensten.
In de morgendienst van 10.00 uur gaat voor ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 51: 9-11, Colossenzen 3:
1-4 en Lucas 24: 1-12. Muzikale medewerking verlenen trompettist Friso Valkema, organist Johan Gerkes en het
Jozefkoor.
’s Avonds in de Paaszangdienst van 19.00 uur gaat voor ds. Arie Engberts. De lezing is dan Mattheüs 28: 1-8a en
16-20. Muzikale medewerking verlenen het Chr. Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst, trompettist
Maurice van Dijk en organist Jorrit Woudt.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Pastoraal beraad bij fam. De Vries, Koningsmantel 3
dinsdag
20.00 uur: Middenkring, bij Elwin en Alice, Kristalstoep 3
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. J.H. Soepenberg)
Belijdeniskring
Over ruim een week, woensdag ná Pasen, start de Belijdeniskring. Zeven woensdagavonden tussen Pasen en
Pinksteren praten we over de belangrijkste dingen van het geloof. We hopen dat het leidt tot het maken van
een persoonlijke keuze om te willen horen bij Jezus Christus en zijn gemeente. Als je mee wilt doen, geef je dan
op bij ds. Koopmans (tel. 314877, of per mail ds.r.koopmans@home.nl). Twee mensen gaven zich tot nu toe op,
dus er kan nog (véél) meer bij!
Welkom in de wijkgemeente
heten wij: Imke en Josje Zeilstra en mevr. J.A. Medendorp, die lid werd door overschrijving. Wij hopen dat zij
zich thuis zullen voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.
Adreswijziging Mevr. Tromp-Lammerts is verhuisd. Van harte alle goeds in de nieuwe woning toegewenst!
Dringende oproep Kerkvervoer
Wij zijn per direct op zoek naar 8 - 10 personen die plm. 8 x per jaar gemeenteleden, die niet zelf de kerkdiensten
kunnen bezoeken, willen vervoeren. Om diverse redenen hebben zich de afgelopen periode meerdere chauffeurs
afgemeld.
Indien zich geen nieuwe rijders opgeven, dan zullen we trouwe kerkgangers moeten teleurstellen. Zij kunnen dan
niet meer samen met ons de diensten bezoeken. Graag een spontane opgave
bij Anneke Smit, tel. 858121.
Voedselbank
Zondag 21 april vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank
plaats in de Jozefkerk. In de hal van de kerk en bij de hoofdingang zijn
vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven.
Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen,
rijst, macaroni, koffie, thee, ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta
zijn goederen die nodig zijn.
Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!
Groepsgesprek
Zoals u allen allicht weet, loop ik stage bij uw dominee in de Jozefkerk. Een van mijn stageopdrachten betreft
een theologische analyse van de gemeente: Hoe omschrijven gemeenteleden de Jozefkerk; wat maakt de
Jozefkerk tot dé Jozefkerk? Ik doe dit door middel van een focusgroepsgesprek: een methode waarbij door
interactie informatie naar boven komt. Ik ben hiervoor nog op zoek naar een viertal gemeenteleden. Er is een
voorwaarde: deze gemeenteleden mogen geen leidinggevende functie bekleden (kerkenraad, commissievoorzitters). Het gesprek vindt plaats op woensdagavond 24 april, 19:30 in Assen en zal 1 à 2 uur duren. Schiet
mij alstublieft aan voor of na de dienst! Per mail mag ook: henkbinnekamp@hotmail.nl of telefonisch:
06 106 952 82. Alvast hartelijk dank!

