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Voorganger: drs. Bernie Wiegman;Tekst: BLIJF IN MIJ, DAN BLIJF IK IN JULLIE (Joh.15,4a Nbv21)
Lezingen:
Wet: 1 Petr. 3: 8 – 1; Ps. 84: 1 – 13; Joh.15: 1 - 8
Liederen:
Lied 84: 1, 2, 4, 6; lied 195; Lied 286: 1, 2, 3; Lied 320: 1, 2, 3, 5; Lied 675: 1, 2;
Lied 826: 1, 2, 3; Lied 654: 1, 2, 4, 5; Slotlied 1010: 1, 2, 3, 4
Organist:
Johan Gerkes
Ouderling: Arno Visser
Diakenen:
Hennie Kosse, Geertje Bolland en Luuk Oosterhuis
Koster:
Josje Zeilstra
AVO-team: Kevin Meiland (presentatie) en Willemien Hollander (video)
Collectes:

1. Binnenlands Diaconaat ; 2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud Gebouwen

Kindernevendienst: Sandra van Haren
Thema: Veel geweld en toch Gods liefde; (Rechters 5)

Doel: De kinderen ontdekken dat geweld tot nieuw geweld leidt. Wie kan dat geweld doorbreken?

Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar: Mirjam van Wijk en Nienke Gaasbeek
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw J.W. van der Schaaf- van Bemmel. We wensen haar
van harte beterschap!
Bedankt
Langs deze weg dank voor alle kaarten en telefoontjes in de herstelperiode na de operatieve ingreep,die
ik onderging in het WZA.
Ds. Marten Mulder
Bedankt voor alle telefoontjes, kaartjes etc. tijdens mijn ziekte. Het medeleven was hartverwarmend.
Mirjam van Wijk
Pastoraal
Het doet goed als mensen met elkaar meeleven. We horen dat dat veel gebeurt! Fijn.
Ook als u ziek bent en niet hier genoemd wensen wij u sterkte en moed, nabijheid van God en mensen.
Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl

Huwelijksjubileum
Wij feliciteren van harte Aart en Teunie de Leeuw-Vrieswijk, met hun 55-jarig huwelijk op 26 mei. Samen
met hun kinderen en kleinkinderen hopen zij hun smaragden huwelijksjubileum te vieren. Wij wensen
hen nog goede jaren onder Gods zegen.
Volgende week zondag 22 mei gaat voor: Ds. Gerco op ‘t Hof
Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk: voorganger Ds. A. van Harten-Tip
WELKOMDIENST
Op zondag 22 mei a.s. zal er ’s avonds een welkomdienst worden gehouden in de Jozefkerk te Assen.
Voorganger is ds. Hans van Ark uit Wapenveld.
Het thema van de dienst is: Tien duizend redenen tot DANKBAARHEID.
Organist: Gerwin van der Plaats.
Het mannenkwartet FOUR YOU verleent muzikale medewerking.
Dit mannenkwartet bestaat uit: Gerrit van der Heide ( tenor); Jan Willem ‘t Hart ( tenor); Gerwin van der
Plaats ( Bariton); Hans van Ark ( bas). Pianobegeleiding door Wilco Veldkamp.
Aanvang van de dienst om 19.00 uur en samenzang vanaf 18.45 uur.
We hopen op een verwachtingsvolle en inspirerende dienst.
Zondag 22 mei 16:00 uur Musica pro Deo Adventskerk
Roden Girl Choristers en organist Sietze de Vries
Liturg Berta van der Kolk
Op zondag 22 mei verzorgen de Roden Girls met hun dirigente Sonja de Vries de muzikale invulling van
een evensong.
In deze tijd van het kerkelijk jaar, na Pasen en vlak voor Hemelvaart, waar gevierd wordt dat Jezus zal
tronen aan de rechterhand van God, staat het loven en prijzen van Jezus en God centraal. Ook in deze
Evensong.
Het koor zet daarom gelijk aan het begin van de dienst de toon met het zingen van “Christ, whose glory
fills the skies”, van Richard Shephard, over de opgestane Heer. Deze en alle andere gezongen
koorwerken bestaan uit composities uit de Anglicaanse koortraditie.
Ook de gemeente krijgt in deze Evensong de kans om mee te zingen, aangespoord door de Roden Girls
en hun organist Sietze de Vries., die het koor en ook de samenzang zal begeleiden.
Zoals altijd is er vrije toegang. De collecte bevelen we graag van harte bij u aan: met uw gift helpt u mee
Musica pro Deo in stand te houden.
Hemelvaart: Hemeltjelief!
Gelukkig mag het weer! Ook dit jaar op donderdag 26 mei vieren we weer Hemelvaart in de open lucht.
We doen dat deze keer in het Openluchttheater Tivoli naast het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos.
Mocht het heel slecht weer zijn wijken we uit naar de Adventskerk. Het begint deze keer om 10.30 uur…
Voorgangers zijn Hélène van Noord en Bert Altena. Als thema hebben zij gekozen voor “Hemeltjelief!”
CMV Oranje Assen zal weer zorgen voor de muzikale omlijsting en natuurlijk is er ook weer
koffie/thee/ranja na afloop van de dienst.

