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Tweede zondag van de Veertigdagentijd – Reminiscere 

Voorganger: Ds. Jurrien Mol
Lezingen: Gebod: Filippenzen 2:5-11; Matteüs 25:31-46 en Prediker 7:1-14   
Liederen: Ps 25: 1 en 2; Ps 25: 3; Lied 995 (2 coupletten); Lied 1008 (3 coupletten);

Lied 1009 (3 coupletten); Lied 997 (4 coupletten); slotlied: Lied 1010: 1, 3 en 4  
Organist: Johan Gerkes
Ouderling: Wieger Vriezema
Diakenen: Luuk Oosterhuis, Geertje Bolland en Gerda Zwama
Koster: Epko Haveman
AVO-team: Martin Vrieling (presentatie) en Allard Kuipers (video)

 
Collectes:  1. binnenlands diakonaat kerk*; 2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud Gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door een bedrag over te maken op
bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, 
onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gift bestemd is. 

*40-dagentijd- de zieken verzorgen.
Vandaag is de eerste collecte voor diaconale projecten in Nederland. Voor iedereen die een steuntje in de
rug goed kan gebruiken. Er zijn gebieden die door armoede met een extra financiële steun heel erg 
geholpen zijn. Kerk zijn doe je met elkaar! Ieder mens wil gezien worden!
In Assen is er een nieuwe diaconale plek: Assen Bloeit, die hieraan gestalte gaat geven.
Deze collecte voor diaconaat in Nederland steunt de zwakke medemens.
Als individu kun je ook een kaartje sturen of iemand gewoon in de buurt even opzoeken!
De diaconie.

Kindernevendienst: Sandra van Haren
Thema: De zieken bezoeken. Matteüs 25:36.
Als je ziek was in de tijd van Jezus dan had je het extra moeilijk. Want als je ziek was dan hoorde je er niet 
meer bij. We lezen in de Bijbel dan ook vaak dat zieke mensen , blinde mensen, mensen die niet meer 
kunnen lopen, bij de poort van de stad lagen of zaten te bedelen. Wat Jezus doet is dan ook extra 
bijzonder. Jezus blijft staan bij de zieke mensen en praat met ze. Hij raakt ze aan en hij gaat bij ze op 
bezoek. Jezus maakt niet alleen mensen beter, Hij laat ze ook zien dat hij om ze geeft.
Jezus bezoekt de zieken. Daar zit ook het woordje "zoeken" in. Jezus zoekt alle mensen op!

Oppasdienst: Kirsten Martijn en Nienke Gaasbeek

Bloemengroet
Op biddag voor gewas en arbeid zijn de bloemen uit de kerk gegaan naar de fam. H. van Noord-den Boer.
Vandaag gaan de bloemen naar Joost en Cocky Smit.
We wensen hen van harte beterschap . 



Pastoraal
Wij wensen alle zieken, ook hen die niet genoemd zijn, de nabijheid van God en mensen toe.
Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact, of u kent iemand die dat wellicht fijn zou vinden, stuurt u 
dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl.
Ook als u wel een aantal mensen zou willen bezoeken namens de Jozefkerk, nodigen wij u uit om naar 
dit mailadres te reageren. (U mag natuurlijk ook iemand van de kerkenraad bellen).

Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk: voorganger Ds. G. O. Sander.

Gemeentegroeigroep
Op zondag 13 maart is er weer een bijeenkomst van de gemeentegroeigroep.
Aanvang 19:45.
Wil je meedoen en weten bij wie de bijeenkomst is? Stuur dan een mail naar martenkloeze@hotmail.com
Als je interesse hebt, maar voorkeur voor een doordeweekse avond of overdag, mail dan naar 
grietjevanselst@gmail.com Er is één aanmelding binnengekomen. Als er één schaap over de dam 
is…..volg jíj misschien?
GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en gastvrijheid 
centraal staan. Leeftijd speelt (uiteraard) geen rol.

Jozefkoor
Het Jozefkoor repeteert weer op as. vrijdag 18 maart om 15.00 uur in de kerkzaal van de Jozefkerk.
We oefenen dan voor de dienst van zondag 3 april. We hopen op een goede opkomst; belangstellenden 
om mee te zingen zijn van harte welkom.

Kerk open voor Oekraïne op woensdagmiddag
In reactie op de oorlog in Oekraïne zijn rooms-katholieke parochiekerk en de protestantse Jozefkerk in 
het centrum van Assen op woensdagmiddag opengesteld. Iedereen kan vrij binnenlopen om een kaarsje 
te branden, in stilte te bidden of een boodschap achter te laten. Volgens de voorgangers, pastor Henyer 
Garcia en stadspredikant Bert Altena, zijn veel mensen begaan met de situatie. “We merkten toen we 
vorige week de kerk openstelden, hoeveel mensen zich betrokken voelen. We willen iedereen de 
komende tijd ook graag gelegenheid geven om elkaars onmacht te delen en kracht en moed te putten uit
het gebed of door een kaarsje aan te steken”.
Daarnaast zijn kerken en kerkleden actief betrokken bij diverse hulpacties voor Oekraïne. Als het nodig 
is, zullen ze zich ook inzetten voor de opvang van vluchtelingen. “De kerken houden onderling contact en
is er afstemming met het gemeentebestuur. Dat toont de saamhorigheid in onze stad”, verklaren de 
beide voorgangers. De parochiekerk (Dr. Nassaulaan 3) is op woensdagmiddag open van 13-15 uur,  de 
Jozefkerk (hoek Zuidersingel-Collardslaan) aansluitend van 15-17 uur. Aan het eind van de middag wordt
daar een kort gebedsmoment gehouden waaraan voorgangers van verschillende kerken in de komende 
weken meewerken.

Volgende week zondag 20 maart gaat voor: ds. Elly Veldman-Potters.
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Voedselbank
20 maart beginnen we weer met het inzamelen van voedsel voor de voedselbank.
U kunt denken aan pakjes soep, aardappelpuree uit een pakje, bruine bonen in blik, of groente in blik.
Macaroni en macaronimix, suiker, thee of koffie enz. als het voedsel maar langdurig houdbaar is.
Ook tandpasta of doucheproducten zijn welkom. Wil of kan u zondagmorgen niet met voedsel komen 
maar u wil toch wat geven is een financiële bijdrage ook welkom.
Alvast bedankt namens de diaconie.

Geluid in de Jozefkerk
Nu we niet meer voor de televisie zitten valt het kerkgangers op dat het geluid in de Jozefkerk anders 
klinkt dan thuis. Dit komt doordat in de kerkzaal de akoestiek van de ruimte; het plafond, de bogen, de 
ramen, de kerkvulling en de weerkaatsing allemaal van invloed zijn op de ruimtelijke weergave. De 
Jozefkerk is een ruimte waar je echt moeten leren luisteren. We proberen dit zoveel mogelijk te 
ondersteunen en daarom heeft de predikant een headset op om de verstoring van de verstaanbaarheid 
te minimaliseren. De tafelmicrofoon of handmicrofoon wordt alleen nog gebruikt voor afkondigingen 
van ouderlingen, diakenen of de leiding van de kindernevendienst.
Wat erg belangrijk is dat elke spreker duidelijk articuleert en vooral niet te snel spreekt en dat bij gebruik 
van de tafel en of handmicrofoon ook de microfoon juist wordt gebruikt. Door de wisseling van de vele 
sprekers merkt u dat niet iedereen gewend is om te spreken in ruimtes zoals in de Jozefkerk en hoe daar 
op in te spelen. Heeft u veel moeite met de verstaanbaarheid, zoek eens een ander plekje in de kerkzaal.
Gebruikt u een hoortoestel met de mogelijkheid voor ringleiding, schakel die dan in en ga ergens in het 
midden van een vak in de kerk zitten.
Als laatste willen we meegeven dat verstaanbaarheid niet geholpen is met het geluid harder te zetten; 
dat zal veelal het tegenovergestelde effect gaan geven, het geluid gaat dan nog meer “rondzingen” in de 
kerkzaal.

Laat ons de droom dromen

Laat ons de droom dromen
van liefde, die muren van haat
doen versmelten als sneeuw.

Laat ons de droom dromen
van vrede, die van vuisten handen
maakt, die worden toegereikt.

Laat ons de droom dromen
van hoop, die harten doet branden
om samen verder te gaan.

Laat ons de droom dromen
van vriendschap, die de kilte
van eenzaamheid verdrijft.

Laat ons de droom dromen
van respect, zodat elk mens
tot zijn recht blijft komen.

Laat ons de droom dromen
van nabijheid, zodat verdriet en pijn
door liefde wordt verzacht.

Laat ons de droom dromen, die elke dag werkelijk wordt, omdat onze dromen leven door de Liefde van God


