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Het is de vijfde zondag van Pasen, 

zondag Cantate, ‘zingt’, naar Psalm 98: 1.

Online kerkdienst
Vanmorgen uit de Jozefkerk een online-kerkdienst. De dienst is te bekijken en te beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via YouTube. Dat laatste verdient de voorkeur.

Voorganger: ds. Ron Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Ouderling : Thea Wubs
Koster : Dennis Bouwmeester
AVO-team : Martin Vrieling (presentatie) en Jacko Duker (video)

Lezingen: Exodus 19: 1-9a en Johannes 14: 1-14

Liederen: Zing een nieuw lied (Psalm 98: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Zing nu de Heer, stem allen in 
(NLB 654: 1, 5, 6); Zingen maakt blij (Hemelhoog 625); Door de nacht van strijd en zorgen (NLB 801: 
1 t/m 6); Kom kinderen niet dralen (NLB 799: 1, 2, 6); Je jubelt: God zal voor mij zorgen (tekst zie 
hieronder, op melodie van NLB 905); Jezus, ga ons voor (NLB 835).

Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld 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 gave bestemd is.

De bloemen gaan vanmorgen met een groet van wijkgemeente naar: de heer en mevrouw Brakel.

Volgende week zondag 17 mei
hoopt in de dienst voor te gaan ds. Bert Altena, stadspredikant van de Protestantse Kerk  Assen.

Pastoraal
In het bezoekwerk moeten wij momenteel terughoudend zijn. 
Ouderlingen, pastoraal medewerkers, diakenen, contactpersonen staan paraat wanneer er concreet hulp nodig is. 
De predikant belt meestal van tevoren op of hij op bezoek kan komen; u kunt hem gerust bellen wanneer u bezoek
wenst. We beperken ons wel meest tot crisissituaties of uitvaarten.
Wij leven hoe dan ook met elkaar mee, en roepen elkaar op om naar elkaar om te zien, al is het maar door een 
telefoontje of via een kaartje. 

Dagmeditaties
Een door mij geschreven dagmeditatie bij het bijbelgedeelte van de dag is te vinden op de
website van de Jozefkerk. Ik hoop dat ze voor ons tot steun kunnen zijn. 
Ds. Ron Koopmans

Adreswijziging
De heer Rutten is verhuisd.  Wij wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe woonomgeving.

http://www.sca-assen.nl/


Hemelvaartsdag
Een vooruitblik: op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, wordt vanuit de Jozefkerk een gezamenlijke online-
kerkdienst uitgezonden, met als voorgangers ds. Helène van Noord, jeugdwerker Daniël Kehanpour en ds. Ron 
Koopmans. Muzikale medewerking verlenen organist Johan Gerkes, een koperkwartet een enige zangers. Deze 
dienst vervangt de jaarlijkse Openluchtdienst en de eveneens jaarlijkse onderdak-dienst in de Jozefkerk.

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
Een lied van A.F. Troost, bij de coronatijd.

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden -
maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.

Je meende: Christus is zo machtig,
één woord - het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!

‘Vakantiegeld samen delen’
De wijkgemeenten van de PK Assen en de RK Parochie in Assen organiseren elk jaar deze actie. In mei/juni vragen 
wij weer jullie aandacht hiervoor. Zie voor meer informatie ‘nieuws uit de diaconie’ in kerkblad 9 en 11.
Hoe kunt u bijdragen?
Zonder uw bijdrage kunnen wij niets. Daarom doen wij ook dit jaar een oproep om te geven.
Wie mee wil doen kan een deel van zijn/haar vakantiegeld overmaken op rekeningnummer 
NL96 RABO 0373 7361 26 t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. Assen  inz.’ Vakantiegeld Samen Delen’. 
Ook kunt u via de Scipio app uw bijdrage doneren. 
We rekenen in 2020 weer op uw bijdrage.
De Werkgroep ‘Vakantiegeld Samen Delen’. 


