
 

 

25e jaargang no. 32;  8 mei 2022 

Contactpersoon 15 mei  2022: Anneke Kramer  (tel:  0592 347 993 / 06 2671 5993) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 12 mei 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 

 
Het is de vierde zondag van Pasen, zondag Jubilate, ‘juicht voor God, gij ganse aarde’. 

Thema van de dienst: Machtsoverdracht? 

 

Voorganger: ds. Ron Koopmans 

Lezingen: Numeri 27: 12-23 en Johannes 10: 22-30, beide uit NBV ‘21. 

 Tijdens de Evangelielezing staat de Gemeente.  

Liederen:  Breek, aarde, uit in jubelzangen (Psalm 66: 1 en 3); Klein Gloria (NLB 195); Zing jubilate voor de 
Heer (NLB 652, met Jozefkoor); Juich Gode toe, bazuin en zing (Psalm 100); U kennen, uit en tot U 

leven (NLB 653: 1, 5, 6); Prijs de dag dat Hij verrees (Het Liefste Lied van overzee deel 2 nr. 47, met 
Jozefkoor); Op uw woord, o Leven van ons leven (Liedboek ’73 Gezang 221: 2 en 3). 

Muziek: Johan Gerkes orgel, en het Jozefkoor  

Ouderling:  Arno Visser 

Diaken: Jan de Wind, Hennie Kosse en Geertje Bolland 

Koster:  Dennis Bouwmeester 

AVO-team: Cor Kremer (presentatie) en Martin Vrieling (video) 

Collecten: 1. diaconie (Noodhulp Nigeria); 2. pastoraat en  eredienst; 3. onderhoud gebouwen 
    

Oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar, verzorgd door Paula Kraan en Esmée Bouwmeester 

 

Kindernevendienst: Marjolein/Johan Schurer 

Thema: Simson trouwt met een Filistijnse vrouw (Rechters 14) 

Simson wil trouwen met een Filistijns meisje. Zijn ouders hebben daar moeite mee. De Filistijnen zijn vijanden en 

erkennen de HEER niet. Het levensdoel van Simson is Israël te verlossen in Gods naam. Toch is wat Simson wil 

Gods raadselachtige bedoeling. Onderweg naar de voorbereiding van het huwelijk wordt Simson aangevallen 

door een leeuw. De verlosser van Israël lijkt om te komen. Maar de kracht van Gods Geest maakt dat hij zich 

redden kan. En in het karkas vindt hij later zelfs honing. Een wonderlijke geschiedenis, die het geloof van Simson 

versterkt. Op de bruiloft geeft Simson aan dertig Filistijnse jongens een raadsel op, waarin hij verwijst naar zijn 

HEER. Dat antwoord willen de Filistijnen niet geven; zou Israëls God kunnen wat hun goden niet kunnen? God 

steunt zijn verlosser, maar wat er gebeurt is raadselachtig wreed. Het staat ver af van wat Jezus zei en deed, net 

als veel oplossingen voor problemen die wij vandaag horen en zien. 

 

Pastoraal 

Wij wensen alle zieken sterkte toe en de nabijheid van God en mensen.  

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

 

Bloemengroet 

De bloemen uit de kerk gaan vandaag naar mevrouw Diana Beekman - de Leeuw. We wensen haar van harte 

beterschap! 

 

Bedankt 

Hartelijk dank voor al het medeleven en betrokkenheid in de tijd dat ik ziek was.  Hartverwarmend om dit zo te 

mogen ervaren. Vriendelijke groet Wilma Pol 
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Schrijfactie Asser Kerkengroep Amnesty International 

Deze zondag kunt u na afloop van de dienst weer brieven meenemen.  

Ditmaal is de schrijfactie gericht op:  

- Sudan, waar twee tieners werden opgepakt en gemarteld; zij werden niet aangeklaagd, maar hun arrestatie 

houdt mogelijk verband met de dood van een politieagent;  

- Colombia: daar worden milieu- en mensenrechtenactivisten met de dood bedreigd door een paramilitaire 

organisatie, zonder dat de overheid hen bescherming biedt.  

In het informatieblad bij de brieven is er meer over te lezen. U vindt de brieven in de hal aan de Collardslaan.  

Schrijft u mee? Uw steun helpt!  

Marian Nuis  

 

Volgende week zondag 15 mei gaat voor drs.  Bernie Wiegman. 

 

Zondag 15 mei is er weer inzameling van voedsel voor de voedselbank 

 U kunt denken aan pakjes soep, aardappelpuree uit een pakje, bruine bonen in blik, of groente in blik. 

Macaroni en macaronimix, suiker, thee of koffie enz. als het voedsel maar langdurig houdbaar is. 

Ook tandpasta of doucheproducten zijn welkom. 

Wil of kan u zondagmorgen niet met voedsel komen maar u wil toch wat geven is een financiële bijdrage ook 

welkom.  Alvast bedankt namens de diaconie. 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag   12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten -Tip) 

donderdag   19.30 uur: Milieueffecten uitvaart, Opstandingskerk (verdere informatie in het Kerkblad) 

 

Kostersteam 

Elke zondag staat er vanuit ons kostersteam een koster klaar om de kerkdienst te verzorgen. 

We hebben een heel leuk team en we zijn goed op elkaar ingespeeld. We vinden het dan ook jammer dat Epko 

Haveman aangegeven heeft per direct te willen stoppen. Epko vindt het buitengewoon spijtig om dit besluit te 

nemen maar hij is van mening dat alles moet kloppen en je overzicht hebt als je dienst doet om zo de eredienst in 

goede banen te kunnen begeleiden. We willen Epko daarom ook bedanken voor zijn inzet de afgelopen zes jaar als 

koster, we hopen hem nog vele jaren in de kerk te mogen begroeten. Als dank zou het fijn zijn als u bv een kaartje 

stuurt naar Epko Haveman, Zwartwaterseweg 90a, 9402 SV Assen. 

Wil je na het lezen van dit bericht ook een bijdrage leveren aan ons mooie team, meldt je dan bij een van de 

kosters  of bij de coördinator; uw inzet wordt op prijs gesteld. 

 

Hemelvaart: Hemeltjelief! 

Gelukkig mag het weer! Ook dit jaar op donderdag 26 mei vieren we weer Hemelvaart in de open lucht. We doen 

dat deze keer in het Openluchttheater Tivoli naast het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos. Mocht het heel 

slecht weer zijn wijken we uit naar de Adventskerk. Het begint deze keer om 10.30 uur…  

Voorgangers zijn Hélène van Noord en Bert Altena. Als thema hebben zij gekozen voor “Hemeltjelief!” 

CMV Oranje Assen zal weer zorgen voor de muzikale omlijsting en natuurlijk is er ook weer koffie/thee/ranja na 

afloop van de dienst. 

 


