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Contactpersoon 17 april 2022:  Hendrik Terburg (tel. 0592 269 791) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 14 april 18:00 uur 

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl  |  www.jozefkerk-assen.nl 
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl  |  www.sca-assen.nl 

 
Met de zesde zondag van de Veertigdagentijd begint de Stille of Goede Week. Het is de belangrijkste week in het 

kerkelijk jaar. Wat wij deze week in de kerk vieren en overdenken vormt het bestaansrecht van het christelijk 
geloof. Deze zondag noemen we Palmzondag, omdat in lezing de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat, 

waarbij Hij met palmen werd ingehaald en begroet door mensen die hoopten op verlossing. 
 Als thema geef  ik aan deze dienst mee: “Het grote verlangen.” 

 

Voorganger: ds. Anton Verbeek 

Lezing: Lukas 19 : 29 – 40; Markus 14 : 22 - 27 

Liederen:  Psalm 118: 1, 5 en 6; Lied 547, Met de boom des levens: 1 – 6; Lied 393, Als ik in deze stille tijd;  
“De werken van Barmhartigheid” (tekst Reinier Kleijer, melodie Lied 243) 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Thea Wubs 
Diaken: Rieëlle Gramsbergen, Daan Kraan, Arno Visser 
Koster:  Betsie Kraan 

AVO-team: Martin Vrieling (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. Paaschallenge; 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 Urban.  
We wensen haar van harte beterschap. 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Mirjam van Wijk en Nienke Gaasbeek 

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Marjolijn Schurer 
Bijbeltekst Matteüs 21: 1-11 
Thema De intocht in Jeruzalem 

Het volk Israël heeft grote verwachtingen van Jezus door zijn woorden en wonderen die Hij gelovig 
doet. Als Jezus op een ezel naar Jeruzalem rijdt, zien de omstanders daarin de profetie van 
Zacharia over de komende Messias uitkomen. Ze bewijzen Jezus de eer door hun mantels als ‘de 
rode loper’ uit te leggen, te zwaaien met boomtakken en Psalm 118 te zingen. Jezus zal hun koning 
zijn in naam van de HEER. Hebben zij echt begrepen wie Jezus is, Gods Zoon en Verlosser van de 
wereld? Stijgt wat ze van Jezus verwachten wel uit boven aards geluk? 

De kinderen gaan voor het begin van de dienst al naar hun eigen ruimte. Naast het verhaal versieren ze ook hun 
eigen Palmpasenstok. Aan het einde van de dienst zullen de kinderen, samen met de kinderen van de oppasdienst 
in optocht de kerk binnenkomen. 

Volgende week  
wordt de Goede Vrijdag-dienst geleid door ds. Patrick de Vries; zondag 19 april gaat ds. Gerrit Gardenier voor. 

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


Zieken in de gemeente 
Wij wensen alle zieken, genoemd of niet genoemd, de kracht en troost van God toe. En de nabijheid van mensen. 

Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl 

Overleden 
Op 29 maart is overleden de heer Pieterson. Mevrouw Tjassing-Hut is overleden op 2 april.  
Op woensdag 6 april is de heer Jongsma overleden. 
Wij wensen de families veel sterkte! 

De herdenkingskaars. 
Als er iemand uit onze kerkgemeenschap is overleden wordt deze persoon tijdens de dienst herdacht door het 
aansteken van een kaars. Op deze kaars staat een symbool met een oneindig teken.  
Er is dus geen begin maar ook geen einde! 

Fototentoonstelling Jozefkerk - Tweede Wereldoorlog Assen 
In 2020 was in de Jozefkerk door de Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten (SCA) rond 4 en 5 mei een uitgebreid 
programma gepland rond de herdenking van 75 jaar bevrijding van Nederland en Assen in de dagen van 12 en 13 
april 1945.  
Naast allerlei concerten een “tafelgesprek” met een 10-tal mensen die de Tweede Wereldoorlog nog bewust 
hadden meegemaakt en graag hun ervaringen door wilden geven aan anderen. Dit alles ook muzikaal omlijst met 
liederen die de oorlog als thema hadden. 
Tevens stond gedurende een aantal weken rond deze herdenkingen een fototentoonstelling over de oorlogsjaren 
in Assen gepland in de kerkzaal van de Jozefkerk. Prachtige en unieke foto’s beschikbaar gesteld door het Drents 
Archief en afgedrukt en tentoonstelling klaargemaakt door de Provincie Drenthe. 
De Coronapandemie gooide roet in het eten. Zowel in 2020 als 2021 waren zoals bekend geen mogelijkheden om 
gezamenlijk te herdenken. 
Nu het eind van deze pandemie inzicht is, worden toch weer zaken opgepakt. En één daar van is de 
fototentoonstelling. Het zou jammer zijn dat dit prachtige, door genoemde instanties beschikbaar gestelde 
materiaal, niet breed zou kunnen worden getoond. Tevens sluit ons herdenken en deze fototentoonstelling aan bij 
de gruwelijke werkelijkheid in Oekraïne, waar we helaas dagelijks mee geconfronteerd worden.   

De Stichting SCA heeft daarom besloten dat gedurende de periode van maandag 11 april tot 8 mei een 40-tal 
foto’s langs de wanden van de kerkzaal te bevestigen. 
Tijdens het geplande concert op de avond van 4 mei door het COV en het bevrijdingsconcert op de avond van 5 
mei zijn deze te bezichtigen. Maar tevens op alle zondagen voor en na de kerkdiensten en gedurende de 
zaterdagmiddagen op 16, 23 en 30 april en 7 mei, van 14-16 uur. 
 
Henk Jan Lutgert 


