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Contactpersoon 21 maart 2021: Anneke Kramer (tel. (tel: 0592 347 993)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 18 maart 18:00 uur
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Het is vandaag de vierde zondag in de Veertigdagentijd.

‘Laetare’, naar Jesaja 66: 10a: ‘Verheugt u met Jeruzalem’.

Alleen online kerkdienst
In verband met de voortdurende corona-dreiging houden we voorlopig alleen online-diensten, zonder de 
aanwezigheid van kerkgangers. De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via 
www.youtube.com. 
Het laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Voorganger: ds. Ron Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Ouderling : Dick Brouwer
Diaken : Gerda Zwama
Koster : Dennis Bouwmeester
Zang: Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert, Ron Koopmans
AVO-team : Cor Kremer (presentatie) en Martin Vrieling (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de 
mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. 
In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen. 
Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen: Jozua 4:19 – 5:1, 10-12; Johannes 6: 3-15
Liederen: Hoe sprong mijn hart (Psalm 122: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Waar de mensen dwalen in het 

donker (NLB 286); Weest blijde nu in ’t midden van het lijden (NLB 546); Hoor jij de vogels nog 
fluiten (Christian Verwoerd); Soms groet een licht van vreugde (NLB 910: 1, 3, 4); 
Op U alleen (NLB 939).

Collecte: 1.SAVE, 40 dagenproject; 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.

Diaconale collecte: Sparen voor SAVE
Gedurende de veertigdagentijd wordt wekelijks gecollecteerd voor de Indiase organisatie SAVE, die zich inzet voor 
scholing van de allerarmste kinderen. 
Onder de hoede van SAVE, verandert het perspectief van de kinderen. De eigen scholen van SAVE bieden 
overbruggingsonderwijs, dat voorbereidt op regulier onderwijs in India. De kinderen leren er allereerst lezen. 
Vervolgens zien ze dat school de toegangspoort is tot een arbeidsmarkt die veel groter is dan de productiehal van 
de fabriek. 
De hulp aan SAVE maakt deel uit van het thema Kinderen in de Knel van Kerk in Actie. Zie voor 
achtergrondinformatie: www.pkn-assen.nl (zoek op: SAVE).

Een bloemengroet
vanuit vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. De Plaa-Nanninga.

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


Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. A. van Harten-Tip)
Ook de middagpauzediensten zijn vanaf heden volledig online, dus zonder kerkgangers.
Te beluisteren en te bekijken via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen

Volgende week zondag 21 maart
gaat voor in de dienst ds. Klaas Douwes uit Amsterdam. Het is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd. De dienst is 
gezamenlijk met Vrijzinnig Assen.

Klimaatalarm – wij luiden de noodklok
Vandaag wordt in het hele land om 15.00 uur de noodklok geluid voor het klimaat. Het is bedoeld als een signaal 
om bij de aanstaande verkiezingen te stemmen voor een goed klimaatbeleid. Het klimaatalarm wordt 
georganiseerd door een brede coalitie van diverse organisaties, niet zijnde politieke partijen. Het landelijk netwerk
Groene Kerken, waarbij onze Protestantse Gemeente Assen is aangesloten, behoort tot de ondersteunende 
partijen. Iedereen is er van doordrongen dat de klimaatcrisis een zware wissel trekt op de wereld. De gevolgen 
daarvan zijn nu al merkbaar, voor de kwetsbaren het meest. De toekomstige generaties van onze kinderen en 
kleinkinderen zullen er alleen maar meer mee te maken gaan krijgen. Alle reden dus om met alle spoed werk te 
maken van een groen en rechtvaardig klimaatbeleid.
Het comité Klimaatalarm Drenthe heeft vanwege corona besloten om geen fysieke bijeenkomst te houden. In 
plaats daarvan worden er vanmiddag 200 bordjes met klimaat-teksten van verschillende mensen en organisaties 
uit Drenthe geplaatst in de Gouverneurstuin, als symbool van de betrokkenheid van alle geledingen uit onze 
provincie.
De werkgroep Economie & Geloof van de PGA heeft de algemene kerkenraad opgeroepen aan te sluiten bij het 
Klimaatalarm, waarmee is ingestemd. Om 15.00 uur luiden we de kerkklokken van de Jozefkerk en Adventskerk. 
Ook de klokken van de Mariakerk zullen klinken. De livestream van de landelijke bijeenkomst is van 14.00 tot 15.30
uur te volgen via de YouTubekanalen van de wijkgemeenten De Drieklank, Jozefkerk en Vredenoord. Op de 
site www.klimaatalarm2021.nl staan vijf manieren beschreven waarop u van huis uit kunt meedoen aan het 
Klimaatalarm. U kunt zich via deze site ook aanmelden als u meedoet. Wat denkt u van alarm slaan met het geluid 
van een kookwekker, fietsbel, fluit of pannendeksels?
Met elkaar kunnen we vanuit Assen bijdragen aan het geluid dat gehoord moet worden! De zorg voor onze 
schepping en de verantwoordelijkheid voor een duurzaam klimaatbeleid blijven zo ook op de kerkelijke agenda.
Doet u mee?
Namens de werkgroep Economie & Geloof, Gerard Schoep

http://www.klimaatalarm2021.nl/


Groetenactie
Amnesty heeft op haar website een actuele Groetenlijst, voor personen of gemeenschappen die een hart onder de 
riem nodig hebben.
Stuur hen in deze 40-dagentijd een inspirerend kaartje. Uw kaart geeft mensen moed en kan leiden tot een betere 
bescherming of behandeling als mensen in de gevangenis zitten.
Ga naar www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-en-materialen .
{Let op: NIET ‘bij-jou-IN-de-buurt’.}
U vindt de Groetenlijst – met instructies - onder ‘Meer informatie’.
Bij elk adres staat een voorbeeldtekst. Kaarten met een persoonlijke boodschap worden zeer gewaardeerd, maar 
enkel een groet is ook van grote waarde.
Op kaarten tot 20 gr. naar het buitenland plakt u een postzegel International 1. Kaarten tussen 20 en 50 gr.: twee 
van deze zegels.
Asser Kerkengroep Amnesty International, Marian Nuis

Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: ‘Vertel het 
maar’ halen.
Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.
Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te
verzinnen) wachtwoord worden opgegeven.
Jullie vinden de site op: https://vertelhetmaar.nl/ 

In de zondagsbrief nemen we iedere week het thema van de week op en de bijbehorende kleurplaat.
Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.
Deze zondag gaat het over:

Jezus, de weg, de waarheid en het leven
Vorige week ging het over verbonden zijn met Jezus. Dat willen de discipelen van Jezus ook. Ze volgen hun 
Meester. Jezus leert hun dat je waarheid en leven niet bereikt door aards geluk. De weg naar het leven zal 
moeizaam en pijnlijk zijn. Een van zijn discipelen zal Hem verraden, Petrus zal ontkennen met Jezus te maken te 
hebben. Jezus gaat lijden en sterven en zal daarna terugkeren naar zijn Vader in de hemel.
Dat lijden is nodig; het kan niet anders. Hoe droevig Jezus’ sterven ook is, de discipelen hoeven niet alleen 
verdrietig te zijn. Omdat God in het lijden van Jezus zijn liefde laat zien voor zondaars. Hij redt hen door zijn dood 
heen. En omdat wie in Jezus gelooft alleen door het lijden eeuwig mag leven en net als Jezus bij de Vader thuis 
mag zijn.



Johannes 4: 1-13


