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Het is de derde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Oculi, ‘ogen’,
naar Psalm 25: ‘mijn ogen zijn op de Heer gericht’.
We vieren op deze zondagmorgen een dienst in het kader van ‘Jonge Kerk’.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Koster
Muziek
Liederen

Collecten

ds. G.J. Gardenier uit Appingedam
Peter Stam
Luuk Oosterhuis, Rinke van Veen en Henk Tibben
Ramon Troost
organist Johan Gerkes en de Muziekgroep
Lied 539; Lied 907: 1 en 3; Psalm 63: 1; Lied 291a; Lied 4 (Tussentijds); Opwekking 614; Lied 288;
Opwekking 770; Lied 569; Opwekking 733; Opwekking 599; Psalm 119a,
Slotlied: Lied 425.
drie rondgangen in de dienst, met als bestemming:
1. kinderen in de knel; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

Schriftlezing Ex. 6: 2-8 en Joh. 13: 1-15, 34-35
De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Jansema.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er weer gelegenheid samen na te praten onder het genot van koffie
of thee. Dit wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte aanbevolen!
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd door Rosan Beekman en Merreth de Jong.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Sandra van Haren en Yvonne Oosterhuis
Bijbeltekst: Lucas 22: 54-62
Projectthema: Petrus durft niet te kiezen Petrus ziet hoe Jezus zich gevangen laat nemen.
Hij volgt Jezus op een afstand. Dat is best dapper; hij laat zien dat hij veel om Jezus geeft, zoals hij ook steeds
heeft gezegd. Maar in het huis van de hogepriester, als het hem moeilijk wordt gemaakt, houdt hij dat niet vol.
Dan slaat de angst toe, dan vreest hij voor zijn leven, dan vertrouwt hij niet op Gods reddingsplan, maar zoekt
hij zelf een uitweg. Omstanders zeggen: jij hoort bij Jezus, jij bent zijn vriend. En Petrus antwoordt: ik was in zijn
buurt, dat is iets heel anders. Met Hem verbonden was ik niet. Zo neemt Petrus afstand van wat Hij van Jezus
heeft geleerd. Zo keert hij God de rug toe, drie keer. Over deze zonde slaat de haan alarm!

Belijdeniskring
Over enkele weken, ná Pasen, starten we in onze wijkgemeente weer met de Belijdeniskring. Zeven
woensdagavonden tussen Pasen en Pinksteren komen we samen om ons voor te bereiden op wellicht de
belangrijkste stap die een mens kan maken, namelijk de keuze om Jezus Christus te belijden als ook de Heer
over jouw leven. Daarmee treed je ook toe als lidmaat van de wereldwijde Kerk van Christus. Of, als je door de
doop als kind al lid van de Kerk bent, bevestig en beaam je door je belijdenis die doop. Het is hoe dan ook heel
waardevol om in kringverband je bezinnen op het geloof en op die belangrijke levenskeuze. Wie graag mee wil
doen: geef je op bij ds. Koopmans (tel 314877, of per mail ds.r.koopmans@home.nl). Ook als je nog niet zeker
bent of je al of niet belijdenis wilt doen, maar je je daarop wel wilt oriënteren, ben je van harte welkom op deze
kring.
Vrije collecte
De vrije collecte is a.s. zondag 31 maart voor de Rudolphstichting. De Rudolphstichting heeft compassie voor
kwetsbare kinderen en wil dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en
evenwichtige volwassenen. Ze bevorderen ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door
ons in te zetten voor opvang in gezinshuizen. En zetten zich in voor het opgroeien in een stimulerende woon-,
leer- en leefomgeving. U kunt ook op bankrekening NL60RABO0150002297 geld overmaken.
De Diaconie.
Orgelconcours voor jongeren
Het orgelconcours voor jongeren, dat de Orgelkring Assen organiseert op zaterdag 30 maart vanaf 13.30 uur in
kerkgebouw De Bron aan de Einthovenstraat in Assen, belooft een spannende wedstrijd te worden. De lijst van
deelnemers laat zien dat zowel beginnende als (ver)gevorderde leerlingen de kans grijpen om een prijs in de
wacht te slepen. Ook zonder prijs meedoen is op zich al een leuke ervaring, want jonge organisten en pianisten
vinden het vaak cool om van zich te laten horen.
Bij het ter perse gaan van dit bericht waren nog niet alle te spelen stukken bekend. Wel kwam de naam van
Buxtehude al voorbij en titels uit de beginnersliteratuur, maar er zal ook verrassend eigentijdse, jazzy muziek
op het orgel worden gespeeld.
Juryleden zijn de organisten Euwe en Sybolt de Jong, die zelf ook nog van zich zullen laten horen op
kofferharmoniums. De Orgelkring verwacht heel wat belangstelling in de vorm van ouders, familieleden,
vrienden, klasgenootjes en bekenden van de spelers. Natuurlijk zijn andere belangstellenden eveneens meer
dan hartelijk welkom. Hun rol is niet alleen die van luisteraar: het publiek mag ook mee beoordelen! Voor beide
leeftijdsgroepen van het concours is één publieksprijs per groep beschikbaar. Om de drempel voor bezoekers
zo laag mogelijk te houden, wordt geen entree geheven. Wel is er een collecte bij de uitgang.
Verhuizing Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau gaat op 1 april verhuizen naar het nieuwe adres Collardslaan 2A. Het Kerkelijk Bureau is
gesloten van 1-5 april. Vanaf dinsdag 9 april bent u welkom op de nieuwe locatie. (Dinsdag en donderdag van
9.00-12.30 uur)
Vanavond Welkomdienst
Vanavond is er in de Jozefkerk een Welkomdienst, met als voorganger ds. J. Staat uit Andijk. Muzikale
medewerking wordt verleend door het Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros onder leiding van Anton
Stulp. Organist is Gerwin van der Plaats. Thema van de dienst: ‘Slapen en bidden’. De dienst begint om 19.00
uur, voorafgaand is er samenzang vanaf 18.45 uur.
Volgende week zondag 31 maart
is het de vierde zondag in de Veertigdagentijd. In de dienst gaat voor mevr. Foekje Dijk. Het is een gezamenlijke
dienst met ‘Vrijzinnig Assen’. Na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk)
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor

