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Het is vandaag de vierde zondag van Pasen, 

‘Jubilate’, ‘Jubelt’.

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. Marten Mulder

Lezingen: Exodus 3: 9-14; Openbaring 21: 1-7; Johannes 10: 11-15
Liederen: Breek, aarde, uit in jubelzangen (Psalm 66: 1, 3, 5); Klein Gloria (NLB 195); U bid ik aan o macht der 

liefde (Ev. Liedbundel 377); d’Almachtig’ is mijn herder en geleide (Bundel ’38 Gezang 182: 1 en 2; 
3 en 4); Leid Gij mij, wees mijn bevrijder (Liefste lied van overzee dl. 1 nr. 37); Ga maar gerust 
(Liefste lied van overzee dl. 2 nr. 15); Vervuld met uw zegen (NLB 425).

Muziek: organist Johan Gerkes en trompettist Friso Valkema
Zang: Gerda Zwama, Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert

Ouderling : Dick Brouwer
Diaken : Hennie Kosse
Koster : Ramon Troost

AVO-team : Jacko Duker (presentatie) en Allard Kuipers (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.

Collecte: 1. Kerk in actie; 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 – Vrolijkheid in asielzoekerscentra
In AsielZoekersCentra wachten kinderen en ook jongeren op de beslissing of ze in Nederland 
mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab met creatieve 
activiteiten voor kinderen en jongeren. Op deze manier ontdekken en ontwikkelen zij hun talenten.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld. De collecte van vandaag is hier 
voor bestemd. Meer informatie is te vinden in het kerkblad en op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid. 
U kunt bijdragen door een gift te geven via de Scipio app of door overmaking op 
bankrekeningnummer NL25 RABO 0373 7155 79 t.n.v. Actierekening van Protestantse Gemeente 
Assen  o.v.v.  De Vrolijkheid.

Bloemengroeten
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar heer en mevrouw (Harm en Femmy) Kuiper 
èn naar ds. Marten Mulder.

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


Volgende week zondag 2 mei
is het zondag ‘Cantate’, Zingt!. Dan hoopt in de dienst voor te gaan ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn 
Deuteronomium 4: 32-40 en Johannes 15: 1-8. Het thema van de dienst is: ‘Blijf in Mij’. 
De dienst begint gewoon om 10 uur.

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
NB. De middagpauzediensten zijn nog zonder kerkgangers, maar zijn te beluisteren en te bekijken via de 
volgende link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen

Huwelijksjubileum
Gisteren, op zaterdag 24 april jl., waren de heer en mevrouw (Harm en Femmy) Kuiper-Katerberg 60 jaar getrouwd.
Wij wensen hen van harte geluk! Wat fijn om al zo lang samen te mogen zijn. 
We hopen dat Gods Zegen hen nog lang zal begeleiden. 

Paascollecte
Heeft u al bijgedragen aan de paascollecte? Het doel van deze collecte is ‘Durfte geven om en voor jongeren’. 
Het afgelopen jaar waren weinig activiteiten mogelijk, maar het jeugdwerk heeft niet stilgestaan. 
Gestart is met ‘Durfte’. In de folder die u heeft ontvangen kunt u hier meer over lezen. 
Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is bij het Kerkelijk Bureau hebben een e-mail met een verzoek 
om bij te dragen aan de paascollecte ontvangen, met daarbij de folder, een inlogcode en een link om via iDEAL 
bij te dragen aan de collecte. 
U kunt ook bijdragen aan de collecte via bankrekeningnummer NL22RABO 0373 7157 30.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

10.000 euro voor SAVE!
Zeven weken hadden we in onze kerk aandacht voor SAVE. Zeven weken spaarden we voor deze Indiase 
organisatie die strijdt tegen kinderarbeid en die voor scholing zorgt. En met succes. Het totaal van onze steun 
komt uit op 10.000 euro.
Na Pasen bleek het totaal aan bijdragen op te lopen tot zo’n achtenhalfduizend euro. De diaconie maakte daaruit 
op dat de sympathie voor het project SAVE groot is. Alle reden om het totaal aan goede gaven royaal af te ronden 
tot een prachtig eindbedrag. Alle gulle gevers heel hartelijk dank!
Namens de projectgroep SAVE, Dick Vos.

Zondag 25 april Musica pro Deo
Op 25 april om 16.00 uur is er weer een vesper in de serie Musica pro Deo in de Adventskerk.
Het thema is Herder met lijf-en-ziel en ds. Jaap de Raadt zal voorgaan.
De drie musici uit de muziektheatervoorstelling Geachte Heer Bach (35 keer uitgevoerd tussen 2013 en 2017) 
zullen een aantal aria’s en solostukken uit die voorstelling weer tot leven brengen.
Naast de in de Adventskerk bekende musici Berta van der Kolk op fluit en Wietse Meinardi op orgel zingt de 
sopraan Alina Roozeboom.
De liederen zullen worden gezongen door een zanggroep in afwisseling met Alina.
We nodigen u van harte uit deze bijzondere vesper mee te beleven via het YouTube-kanaal Vredenoord Assen of 
via de Kerkomroep.
Meer informatie vindt u op www.vredenoord-assen.nl en in de Scipio app en op de Facebook-pagina van Musica 
Pro Deo.
Wilt u via e-mail op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van Musica pro Deo? Dan kunt u zich hier 
https://www.vredenoord-assen.nl/nieuws-2/ aanmelden voor inschrijving



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:

Petrus mag apostel van Christus zijn
Petrus speelde een hoofdrol binnen de groep discipelen. 
Hij deed vaak als eerste het woord en was een echte leider. 
Soms sta je verbaasd van zijn grote geloof. 
Toen Jezus gevangengenomen werd, waren alle discipelen gevlucht, 
maar juist Petrus had (driemaal) ontkend iets met Jezus te maken te hebben. 
Dat doet zeer en houdt hem tegen zich te kunnen inzetten voor Jezus.

Jezus stelt hem daarom juist aan Petrus na de maaltijd drie keer een vraag. 
Eerst Hou je meer van Mij dan de anderen? (Ben jij de leider, het goede voorbeeld?) 
Daarna: Hou je echt van Mij? (Ben jij een goede leerling/getuige?) 
En tenslotte: geef je eigenlijk wel om Mij? (Wil jij wel leerling en getuige zijn?). 
Bij iedere vraag wordt Petrus kleiner en uiteindelijk zegt Petrus: 
Heer, U weet alles, ook dat ik van U houd. 
Hij wil met Gods hulp doen wat Jezus vraagt. 
Dan kan Petrus Jezus verder volgen, samen met de anderen.

De kleurplaat vind je op de volgende pagina.



Johannes 21:15-23


