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Het is de derde zondag van Pasen, zondag Misericordia Domini, 

‘goedertierenheid van de Heer’, naar Psalm 33: 5 en 6.

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

Ouderling Bas Guchelaar

Muziek organist Johan Gerkes, en Everlien en Piet Bruinsma op piano en gitaar.

Koster Betsie Kraan

AVO-team Marten Kloeze (presentatie) en Maurice de Leth (video)

Lezingen: Exodus 17: 1-7 en Johannes 21: 1-14

Liederen: Dit is een morgen (NLB 216); Klein Gloria (NLB 195); Hier in uw heiligdom (Hemelhoog 539); 
Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Uit de diepten (NLB 130c); De Heer heeft mij gezien (LB 
’73 Gezang 487); Ik zal er zijn (Hemelhoog 460); Een lied van uw verwondering (NLB 655: 3 en 5); Ga 
met God (NLB 416); Wilhelmus (NLB 708: 1 en 6).

De bloemen gaan vanmorgen met een groet van wijkgemeente naar de heer Pronk.

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.

Volgende week zondag 3 mei
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. De lezingen zijn Exodus 17:8-16 en Johannes 10: 1-10. 
Organist is Johan Gerkes. De dienst begint, ondanks het ingaan van de meimaand, om 10.00 uur.

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.
Wij wensen al onze zieken kracht toe, en nabijheid van God en mensen.

Bedankt
Onze hartelijke dank voor het mooie bloemstuk, die wij vanuit de Jozefkerk mochten ontvangen ter gelegenheid 
van ons 60-jarig huwelijk.
Ook de vele felicitaties en kaarten hebben ons heel goed gedaan.
Hartelijk dank
Ina en Wim Huizing

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


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

Asser Kerkengroep Amnesty International
Nu we niet bijeen kunnen komen in een kerkdienst, zijn er ook geen brieven om uit te delen. Dat betekent niet dat 
u niets kunt doen! Op de site www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties vindt u alle reguliere acties tegen 
mensenrechtenschendingen die onverminderd doorgaan, ook nu.
Doe mee aan de spoedacties, teken petities of stuur een e-mail, brief of kaart naar de geselecteerde personen of 
organisaties. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Ga dan naar: www.amnesty.nl/nieuws en 
meld u aan voor de nieuwsbrief.
Uw steun helpt, juist ook in deze tijd van beperkende maatregelen!
Namens Amnesty, Marian Nuis

Diaconie
Voor de gemeente, door de gemeente. De gezamenlijke diaconieën hebben het plan opgevat om rond eind mei 
een kaart te bezorgen voor onze mensen die aan huis gebonden zijn, om welke reden dan ook. Onze oproep is aan 
u allen om zelf een of meerdere kaarten te maken of te kopen en u mag daar gerust iets extra’s of iets 
bemoedigends op schrijven. Uw naam mag erbij, maar hoeft niet. Hartelijke groeten kan altijd. Of een gedicht. Een
tekening. Leef u uit. 
Het belangrijkste is dat er aan deze mensen wordt gedacht. 
De kaarten kunt u tot 18 mei in de brievenbussen van de kerken De Bron, De Opstandingskerk, De Adventskerk en 
De Jozefkerk en voor Kloosterveen bij diaken Jan Bouwman, Aletta Jacobsweg 52 stoppen. Daarna worden ze bij 
de mensen thuis bezorgd. We wachten op veel respons. 
De gezamenlijke diaconieën. 


