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Het is de zevende zondag in de Paastijd, zondag ‘Exaudi’, hoor, Heer!
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Organist
Koster

: ds. Ron Koopmans
: Erwin Kremer
: Rinke van Veen
: Johan Gerkes
: Marcus Kramer

Lezingen
: Genesis 9: 8-17; Johannes 17: 14-26
Liederen in de dienst: Psalm 27: 1 en 4; Klein Gloria (Lied 195); Lied 885; Wij zijn bij U
gekomen; Lied 350: 1, 3, 5, 7; Lied 838: 1 en 3; Lied 910: 1, 2, 3; Lied 418: 1, 2, 3.
Collecten 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. A. Joling.
Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Stoyanka Kirova-Stankova en Paula Kraan.
Kindernevendienst
: Leiding: Claudia Ismaïl en Sandra van Haren.
Bijbeltekst
:Genesis 9:8-17
Thema
: Dat beloof ik.
Noach en de dieren zijn de ark uit gegaan: de aarde is weer droog. Dat doet God een belofte
aan Noach: Nooit meer zal het zo erg zijn op aarde. De regenboog is hiervan het teken. Met de
kinderen denken we deze week na over beloftes.
Volgende week zondag 20 mei
is het Pinksteren. Er zijn twee diensten:
een feestelijke morgendienst die om 9.30 uur begint. Voorganger in de dienst is ds. Ron
Koopmans. De lezingen zijn Genesis 11: 1-9 en Handelingen 2: 1-13. In de dienst hopen een
aantal gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof te doen. Muzikale medewerking
verlenen: et koor Sing It uit Beilen onder leiding van Joop Ploeg en pianobegeleiding van Andy
Dekker, trompettist Jan Cnossen en organist Johan Gerkes.
Verder is er om 19.00 uur een Welkomdienst. Voorganger in die dienst is Prof. Dr. H.J.
Selderhuis uit Hasselt.
Gelukwensen
Op 14 mei as. zijn de heer en mevr. (Bertus en Henny) Middelbos-Heijblom 50 jaar getrouwd.
Van harte gelukgewenst! Wij hopen dat zij samen nog jaren verder mogen in gezondheid en
onder de hoede van Gods Zegen.

St. Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk
Zaterdag 19 mei treedt het Groot Mannenkaar Noord Nederland op in de Jozefkerk.
Het koor staat onder leiding van de dirigent Martin Mans. De sopraan Jacqueline Meijer verleent
haar medewerking en het orgel en de vleugel worden bespeeld door Mark Brandwijk.De
mannen zingen onder andere de liederen, Majesty, Houd mijn vast, Veni Jesu en
Conquest of Paradise. De afsluiter van het concert is het bekende werk Dank sei Dir,
Herr.Zaterdag 19 mei, Jozefkerk, Collardslaan 2a, Assen, Aanvang 20.00 uurToegang € 15,=.
Online € 12,50. Leden van de PCOB, KBO en de ANBO betalen € 11,= en kinderen t/m 11 jaar €
5,=. Reserveren of online bestellen kan op www.martinmans.nl.
Telefonisch reserveren kan op tel: 06-25391903.
Kortingsactie voor lezers van het Kerkblad. Op vertoon van het artikel uit het Kerkblad
d.d.3 mei krijgt u € 5,= korting op een entreekaart. U betaalt geen € 15,= maar € 10,= (max.
2 pers. per artikel). Voor online bestellingen geldt de actiecode: KB195.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Kerkenraad
dinsdag
20.00 uur: Middenkring, bij Wilma Pol, De Wouden 69
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk)
woensdag
20.00 uur: Belijdeniskring, ‘aannemingsavond’
donderdag
19.30 uur: Leeskring (hoofdstuk 18 e.v.)
vrijdag
19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor
Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:
Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn,
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus ging ons voor.
Zijn messiaanse liefde wijst ons het goede spoor.

