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3e zondag in de 40-dagentijd  

Thema: Werken van barmhartigheid: de naakten kleden. 
 

Voorganger: ds. Elly Veldman-Potters. 

Lezing: Genesis 3, 1-13; 20-21 
Liederen:  Psalm 103c: 1, 2, 3 Loof de koning, heel mijn wezen – Lied 547: 1,2 en 3 Met de boom des levens – 

We gaan voor even uit elkaar – Themalied: De werken van barmhartigheid (tekst Reinier Kleijer, 
melodie NLB 243) – Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht – Slotlied 536: Alles wat over ons 
geschreven is. 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Hans van Selst 
Diaken: Daan Kraan, Rieëlle Gramsbergen, Arno Visser 
Koster:  Ramon Troost 

AVO-team: Luuk Oosterhuis (presentatie) en Cor Kremer (video) 
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. 
U  vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Collecte: 1. Werelddiaconaat Indonesië; 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. 

Bloemengroet 
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Vrieling.  
Ze is herstellende van corona en we wensen haar van harte beterschap. 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Anneke Overwijk en Claudia Ismail 

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Marjolein Schurer 
Bijbeltekst Matteüs 25: 36 
Thema De naakten kleden 

Kleding is heel erg belangrijk. En heel vroeger was het zo dat, als je iemand echt wilde vernederen, 
je die persoon naakt over straat mee nam. Hij of zij had dan geen bescherming meer. Want overdag 
brandde de zon op zijn huid en ’s nachts lag hij te rillen van de kou. Geen kleren betekende ook dat 
je er niet meer bij hoorde. 
Nu zijn er ook nog vaak mensen en kinderen naakt rond moeten lopen. Maar dan komt dat omdat 
ze geen geld hebben voor kleding. In de Bijbel lezen we heel vaak dat je je kleding moet delen. 
Denk maar aan Sint Maarten die een stuk van zijn mantel afsneed en aan een bedelaar gaf. Als jij je 
kleding met een ander deelt, kan jij laten zien dat je liefde hebt voor een ander. Net als Jezus dat 
had voor iedereen. 

Volgende week zondag 27 maart 
wordt de dienst geleid door ds. Lydia van Ketel. 

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


40 dagen tijd - Een betere toekomst voor straatkinderen 
In Yogyakarta, Indonesië leven veel kinderen op straat, ze gaan niet naar school en missen daardoor de kans op 
een gewone toekomst, zonder drugs en misbruik. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. 
Het thema van vandaag  is: De naakten kleden. De kinderen voor wie wij uw steun vragen, hebben gebrek aan alles 
en staan als naakt in het leven. Wij kunnen er aan bijdragen ze te kleden met toekomst en perspectief. 
 
Mijn mantel is mijn huid, 
Hij koestert en omarmt mij. 
Als ik hem om mij sluit, 
beschermt hij en verwarmt mij. 
Een stof, die zachtjes streelt, 
zo kleurrijk en zo prachtig! 
Ik voel mij als een prins, 
zo rijk, zo sterk, zo machtig. 
Mijn mantel is mijn huid.

Mijn mantel is mijn schild. 
met vrede epauletten 
dwing ik mijn status af. 
Wie durft zich te verzetten? 
Mijn wapen tegen kou, 
waag ik dat stuk te snijden? 
Geef ik de helft aan jou, 
wanneer ik je zie lijden? 
Mijn mantel is mijn schild.

Mijn mantel zo vertrouwd! 
Maar één kwam langsgereden 
die, sterk als een magneet, 
van liefde sprak en vrede. 
Durf ik het aan, mijn huid, 
mijn schild hier op te geven? 
Hem achterna te gaan 
en kwetsbaar, bloot te leven? 
Mijn mantel voelt nu oud. 

Uit: Medemens 4. Jacqueline Roelofs-van der Linden 

Pastoraal 
Wij wensen alle zieken en hun naasten de kracht en troost van God toe. Stuurt u hen een kaartje? 

Lang niet elke sectie heeft een eigen wijkouderling of pastoraal medewerker. Maar wij bezoeken u graag als u  
dat op prijs stelt. Schroomt u niet om één van ons te bellen of een mailtje te (laten) sturen naar 
pastoraat@jozefkerk-assen.nl. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met uw contactpersoon (zie wijkboekje). 
Aanstaande maandag hopen we tot een herverdeling te komen, zodat elke sectie een pastoraal aanspreekpunt/ 
persoon heeft. U hoort hierover binnenkort meer. 

Gezocht: bezoekvrijwilliger. 
We zoeken iemand die eens per 3 a 4 weken op bezoek wil bij een man van 71 jaar. Hij loopt slecht en heeft 
beginnende dementie. Hij is o.a. geïnteresseerd in paarden, motorfietsen en techniek in het algemeen.  
Doel: wat gezelligheid, een schaakspelletje, een gesprek, een wandelingetje met de rolstoel, een autoritje… 
Belangstelling? Neem contact op met Hennie Kosse (diaconie), tel. 0620444403. 

Paasworkshop 
Het kan weer, …en we hebben er zin in! We organiseren op dinsdagmiddag 12 april om 14:00 uur een 
paasworkhop. We maken een paasstukje (voorbeeld is te vinden in de hal van de Jozefkerk).  
Voor MAXIMAAL veertien personen is er plek! Eigen bijdrage van 5 euro! (Te voldoen bij aanvang workshop.) 
Neem mee een oud bord en een snoeischaartje.  
Voor meer informatie en opgeven: Hennie Kosse  06 20444403 en Jeannettte Edeler 06 22329626 

Open kerk in de zomervakantie 
Al eerder maakten we bekend dat we graag deze zomer onze Jozefkerk in het centrum van de stad open willen 
stellen voor het publiek. In de zomer bezoeken veel toeristen de stad en zijn er de nodige evenementen. Hoe fijn is 
het dan om ze gastvrij in de kerk te kunnen ontvangen. Om deze openstelling te realiseren willen wij, stadswerkers 
van de PKA, graag een groep vrijwilligers verzamelen uit de hele stad, die meedenken over de invulling en 
meedoen in de organisatie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kerk zich op een open en gastvrije manier 
presenteert. Meer informatie en aanmelding bij stadspredikant Bert Altena (stadspredikantassen@gmail.com) 


