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Het is vandaag de zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondag.

We vieren vandaag een Gezinsdienst.

  

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: Henk Binnekamp uit Groningen
Muziek:             Muziekband Drivn
Ouderling : Joachim Martijn
Diaken : Wieger Vriezema
Koster : Epko Haveman
AVO-team : Andre Krale (presentatie) en Maurice de Leth(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.

Schriftlezingen:  diverse lezingen uit Johannes 11  
Liederen:            Vooral Opwekkingsliederen worden gezongen en gespeeld vandaag.

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.

Gedurende de veertigdagentijd wordt wekelijks gecollecteerd voor de Indiase organisatie SAVE.
Alle kinderen naar school en geen enkel kind in de fabriek, is een ambitieuze doelstelling in India. 
SAVE. Dat vergt een brede aanpak en een lange adem. Op basis van bijna 30 jaar ervaring heeft 
SAVE kinderarbeid-vrije wijken opgezet waar veldwerkers de gezinnen bijstaan. Er wordt op gelet 
dat kinderen naar school gaan en dat ze hun opleiding afmaken. Arbeiders wordt geleerd wat hun 
rechten zijn, en er zijn zelfhulpgroepen voor moeders. Daarnaast is SAVE constant in gesprek met 
de fabrieken, de vakbonden en de regering om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Bloemen Palmpasen(stok): 
Het kruis is de basis, 
met geel voor het licht en groen voor het leven. 
De eieren voor het nieuwe leven. 
De 12 noten staan symbool voor de discipelen: 
30 rozijnen voor de zilverlingen waarmee Judas verraad pleegde: 
buxus voor de groene takken en

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


de haan die kraaide toen Petrus drie maal ontkende: 
het rode hart vol liefde van Jezus voor ons allen.

Een bloemengroet
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer en mevrouw Van der Laan.

Goede Vrijdag 2 april
gedenken we de kruisdood van de Heer, en vieren we het Heilig Avondmaal. De lezingen zijn Hosea 6: 1-6 en het 
lijdensevangelie uit Marcus 15. Muzikale medewerking verleent het dwarsfluitensemble Fluitique. Voorganger is 
ds. Ron Koopmans. De dienst begint om 19.30 uur.

Volgende week zondag 4 april, is het Pasen
We vieren de opstanding van de Heer in twee diensten.
In de Paasmorgendienst van 10 uur zijn de lezingen Job 19: 21-27 en Marcus 16: 1-8. 
Het thema is: ‘Mijn Verlosser leeft!’  Muzikale medewerking verlenen trompettist Friso Valkema en 
organist Johan Gerkes. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
De Paaszangdienst, ’s avonds om 19 uur, wordt geleid door ds. Joanne Greving uit Beilen.

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. B. Dubbink)
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

Paascollecte
Afgelopen week heeft u een folder met de paasgroet van uw wijkgemeente in de brievenbus gekregen 
of een e-mail met een folder ontvangen met informatie over de paascollecte. Het doel van de paascollecte is 
‘Durfte geven om en voor jongeren’. Het afgelopen jaar waren er weinig activiteiten mogelijk, maar het jeugdwerk 
heeft niet stil gestaan.
Gestart is met ‘Durfte’. In de folder leest u hier meer over.
U kunt bijdragen aan de collecte via iDEAL (via de link en de inlogcode die vermeld staat in de e-mail die u heeft 
ontvangen), de Scipio app, acceptgiro of via bankrekeningnummer NL22 RABO 0373 715 730.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Medewerkers Kerkelijk Bureau 

Voedselbank-collecte
Op Witte Donderdag in De Drieklank en Vredenoord en op Goede Vrijdag in de Jozefkerk wordt één collecte 
gehouden. De Opbrengst hiervoor is bestemd voor de Voedselbank.
Onder anderen door een beter voorraadbeheer door supermarkten en andere toeleveranciers en doordat er 
minder door particuliere organisaties zoals de kerken wordt ingezameld als gevolg van de corona crisis is hulp 
extra nodig. Ook neemt eveneens als gevolg van de corona crisis het aantal klanten toe.
Helpt u ook?
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. voedselbank

Musica pro Deo tussen Palm en Passie
Op zondag 28 maart is er om 16.00 weer een vesper in de serie Musica Pro Deo in de Adventskerk.
Palmzondag vormt de opmaat naar de Goede Week. De viering van Musica pro Deo begint met de kleur van de 
vrolijkheid op de klanken van psalm 118. Het verhaal van Jezus weg naar Pasen wordt omlijst door orgelmuziek, 
die ons in de sfeer brengt van de passiemuziek en ons de Stille of Goede Week in doet gaan.
Wietse Meinardi speelt, naast bewerkingen over bekende Passieliederen,  twee delen uit de Matthäus Passion van 



Bach in 2 fraaie bewerkingen voor orgel van Dick Sanderman: ‘Blute nur’ en ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’.
Ds. Helene van Noord is voorganger in deze vesper.
De dienst is te volgen op het YouTube kanaal Vredenoord Assen en via de Kerkomroep.
Meer informatie is te lezen in het Kerkblad, de Scipio app en op www.vredenoord-assen.nl
Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van Musica pro Deo? Dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden op www.vredenoord-assen.nl onder het kopje Nieuws.

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 opstanding en het leven
Jezus is niet op tijd om zijn zieke vriend Lazarus te genezen. Lazarus sterft. 
Zijn zussen zeggen: U bent te laat, Heer. 
Jezus reageert: ‘Ik ben de opstanding en het leven’ Marta en Maria denken: ja, eens zal Lazarus uit de dood 
opstaan; dat geloven zij. Maar nu is hij er niet meer. 
Jezus bedoelt iets anders: Ik ben sterker dan de dood. Hij wijst vooruit naar Pasen, als de dood geen macht meer 
heeft. Niet over Hem, niet over wie in Hem gelooft. 
Het slot van het aardse leven hoeft niet de dood te zijn, maar is het leven voor altijd. 
Als bewijs dat Jezus het leven is en kan geven, mag Lazarus uit het graf komen en hier op aarde verder gaan. 
Het lijden is voor Jezus heel dichtbij, maar hier geeft Hij een voorproefje van het Paasfeest.



Johannes 8:12-20


