Zondagsbrief Jozefkerk – Assen
22e jaargang no. 32; 5 mei 2019
Contactpersoon 12 mei 2019: Pier Schipper (tel. 06 2442 96 85)
Kopij volgende week inleveren voor donderdagavond 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 derde zondag van Pasen, ‘Misericordia Domini’, goedertierenheid van de Heer.
Ook is het Bevrijdingsdag.
Voorganger

ds. Ron Koopmans

Ouderling

Thea Wubs

Muziek

organist Johan Gerkes en het Jozefkoor

Koster

Epko Haveman

Diakenen Henk Dassen, Wim van Haren en Hennie Kosse

Liederen voor de dienst: Gelukkig is het land; Wilt heden nu treden; NLB 865.
Liederen in de dienst: Psalm 81: 1, 2, 4; Klein Gloria (NLB 195); NLB 146a: 1 en 5; NLB 288; Nabij Gods
hoogverheven troon (Hemelhoog 358, met Jozefkoor); NLB 632; NLB 1016 (met Jozefkoor); NLB
315: 1 en 2; NLB 708: 1 en 6. Liederen die niet in het Liedboek staan, kunt u vinden op een
Liedblad, dat in beperkte oplage verkrijgbaar is bij de ingang van de kerk.
Lezingen

Jeremia 32: 36-41; 1 Petrus 3: 18-19 en Lucas 24: 35-48. Bij de Evangelielezing gaat de Gemeente
staan.

Collecten

drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 1. Kerk in Actie, Noodhulp Syrië; 2. pastoraat
en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Meertens-Santing.

Koffiedrinken Vanmorgen is er na afloop van de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van
koffie, thee of fris. Het wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte aanbevolen!
Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Stoyanka Kirova en Karin Zondervan.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Johan en Marjolijn Schurer.
Bijbeltekst: Genesis 13
Thema
Anders kiezen
Toelichting Abram en zijn neef Lot zijn beiden rijk. Samen zijn ze vertrokken naar het door God beloofde
land. Blijkbaar had Lot ook veel vertrouwen in God. Wanneer de kuddes groter worden is er te weinig land en
ontstaan er ruzies. Om die verder te voorkomen gaan ze uit elkaar. Abram laat Lot de keuze vanuit zijn
vertrouwen op God. Lot kiest voor de beste streken, waarin de zondige stad Sodom ligt. Abram trekt voortaan
rond in de dorre gebieden van het land. Hij lijkt het daardoor minder te hebben. Maar de HEER herhaalt zijn
belofte: voor jou en je nakomelingen, Abram, zal heel het land zijn. Gods nabijheid en zegen is de grootste
rijkdom.
Volgende week zondag 12 mei
wordt de Heilige Doop bediend aan Bram Johannes Jan, zoon van Marcel Londeman en Diewerke Venhuizen.
Het is Moederdag. Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Numeri 27: 12-23 en Johannes
10: 22-30. Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
20.00 uur: Moderamen
dinsdag
19.30 uur: Diaconie

woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag

12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)
20.00 uur: Belijdeniskring
10.00 uur: Koffie-inloop
20.00 uur: Thomaskring (bij Marten en Nienke, Wilgenbeemd 37)
19.30 uur: Jozefkoor

Bedankje
Mevrouw Oostijen wil graag haar dank uitbrengen aan de gemeente voor de kaarten en telefoontjes na haar
knie-operatie. En ook voor de bloemen die zij met Pasen mocht ontvangen van de Jozefkerk.
Vakantiegeld samen delen
Vandaag delen wij weer formulieren uit voor deze actie. Als u wilt geven kunt u uw bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer NL96RABO 0373 736 126 t.n.v. CvD Prot. Gem. Assen inz. Vakantiegeld samen delen. Bij
voorbaat onze hartelijke dank.
Degene die het vakantiegeld zeer goed kan gebruiken kan het strookje onderaan het formulier invullen en aan
mij opsturen.
Namens de diaconie, Wim van Haren, Anreperstraat 90, 9404LG Assen. Mailwvh@gmail.com.
Brievenactie Amnesty
5 mei: we vieren onze vrijheid. Een vrijheid met rechten die op te veel plekken op de wereld niet
vanzelfsprekend zijn.
Valquiria vluchtte een jaar geleden met haar zoontje vanuit Brazilië naar de VS, nadat zij door drugshandelaren
met de dood bedreigd werden. Bij de grens werden ze opgepakt. Haar zoontje mocht door naar zijn vader. Maar
zij zit nog steeds vast, in afwachting van een asielbeschikking; al die tijd heeft ze haar zoontje niet gezien.
In India worden mensenrechtenorganisaties tegengewerkt in hun activiteiten en hun medewerkers
geïntimideerd. Bankrekeningen worden bevroren en in regeringsgezinde media verschijnen beschuldigende
artikelen.
Schrijft u mee tegen het onrecht? Bij de uitgang Kerkplein kunt u na afloop van de dienst brieven meenemen
voor de Amerikaanse en Indiase autoriteiten.
Namens Amnesty, Marian Nuis
Ga mee de berg op
Op donderdag 16 mei bent u van harte welkom bij een inspiratieavond over de toekomst van de Protestantse
Gemeente Assen in De Bron. Een avond op een bergtop waarop we met u en met gasten uit een drietal andere
PKN-gemeenten uit het noorden in gesprek over de vraag ‘Als wij nu kerkelijke gemeente willen zijn en in de
toekomst willen blijven, moeten we nadenken hoe wij dat gaan vormgeven.’ De gasten zullen vertellen hoe zij
de problematiek van teruglopend ledental, vergrijzing, gebrek aan kader etc. hebben aangepakt, zodanig dat er
weer vanuit perspectief kon worden doorgebouwd aan de kerkelijke gemeente.
Inloop: vanaf 17.30 uur. We starten de bijeenkomst om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. U kunt zich
hiervoor tot 9 mei opgeven bij scriba@pkn-assen.nl of (0592) 372 395. Neemt u niet deel aan de maaltijd, dan
bent u van harte welkom bij de start van het avondprogramma om 18.45 uur.
Om 21.30 uur sluiten we de bijeenkomst af – met inspiratie voor vergezichten waarop we in het najaar van 2019
gaan verder bouwen.

