
 

 

25e jaargang no. 26;  27 maart 2022 

Contactpersoon 3 april  2022: Anneke Kramer  (tel:  0592 347 993 / 06 2671 5993) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 31 maart 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 

Thema: Intieme Vreemden 
Vierde zondag van de Veertigdagentijd, zondag Laetare ‘Verheugt u’ 

of Klein-Pasen, voorsmaak van het grote feest 

 

Voorganger: ds. Lydia A. van Ketel 

Lezingen: Leviticus 19: 33–34 en Matteüs 25: 35c 

Liederen:  Zing mijn ziel, voor God uw Here (NLB 146: 1 en 5); en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit 

eigen land (NLB 997: 1, 2, 4); Voor de vreemdeling (melodie lied 447, beide verzen, Hoe zou jij je een 
eregast weten; Dat wij onszelf gewonnen geven (NLB 816); “De werken van Barmhartigheid” vers 1, 

7, 5 (melodie Lied 243); Zoekend naar licht (NLB 1005: 1, 4, 5)    

 
Orgel: Johan Gerkes 

Ouderling:  Wim Postma 

Diaken: Hennie Kosse,  Anneke Geertsema 

Koster:  Dennis Bouwmeester 

 

AVO-team: Andre Krale (presentatie) en Kevin Meiland (video) 

 

Collecten: 1. diaconie; Kliederkerk (zie toelichting verderop in deze Zondagsbrief)); 2. pastoraat en eredienst; 

3. onderhoud gebouwen 

 De collectes worden weer gewoon tijdens de dienst gehouden.  Natuurlijk kunt u ook nog steeds 

bijdragen geven via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door een bedrag 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 gift bestemd is. 

    

Oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar, verzorgd door Frank de Graaf en Anneke Overwijk  

 

Kindernevendienst: Sandra van Haren 

Bijbeltekst: Matteüs 25:35.  Thema: De vreemdelingen onderdak bieden 

Gastvrij zijn - ken je dat woord? 

Dat betekent dat gasten welkom zijn in je huis. Mensen die je zelf uitnodigt omdat je dat gezellig vindt, maar ook 

mensen die hulp nodig hebben. 

Jezus vraagt ook van ons om gastvrij te zijn. Dat kun je zijn met je huis maar ook op een andere manier. 

Bijvoorbeeld dat je je hart openzet voor iemand anders. Dat je het ziet als iemand iets nodig heeft. Dat kan iets 

tastbaars zijn, zoals een bordje eten, maar ook een glimlach om iemand op te vrolijken. 

De bijbel leert ons dat we met elkaar moeten delen en voor elkaar mogen zorgen. Gastvrij zijn. Voor iedereen. 

 

Pastoraal 

We leven van harte mee met alle zieken en hun naasten en wensen hen de kracht en troost van God toe.  

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

 

Bloemengroet 

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevr. Jonges.  

tel:06
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mailto:pastoraat@jozefkerk-assen.nl


 

Bedankt 

Graag willen we iedereen bedanken voor de goede wensen, die we op meerdere manieren mochten ontvangen- 

kaarten, bloemen, bezoek en de bloemen van de kerk. 

Hartelijk bedankt.  Fam. G. T. Bolland 

 

Gemeentegroeigroep 

Op zondagavond is er weer gemeentegroeigroep (zie Activiteiten in de wijkgemeente). Er is geen 

leeftijdsbeperking. Heb je interesse? Marten kan je meer info geven: martenkloeze@hotmail.com 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag   12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (F.H. Folkerts) 

zondag 27 mrt    19.45 uur Gemeentegroeigroep bij Joachim en Kirsten, Gildestraat 3 

zondag 3 april    10.00 uur Tienerdienst in de gezellige Jeugdruimte. Kom je ook? Of: stimuleer je je kind óók om te      
gaan? 

  

Paasworkshop 

Het kan weer, …en we hebben er zin in! We organiseren op dinsdagmiddag 12 april om 14:00 uur een 

paasworkhop. Er is nog plek, geef u snel op, zodat bij genoeg belangstelling deze middag door kan gaan! We 

maken een paasstukje (voorbeeld is te vinden in de hal van de Jozefkerk)  Eigen bijdrage van 5 euro (te voldoen bij 

aanvang workshop). MAXIMAAL 14 personen.  

Neem mee een oud bord en een snoeischaartje. 

Voor meer informatie en opgeven:  Hennie Kosse  06 20444403 en Jeannette Edeler 06 22329626 

 

Jozefkoor 

Het Jozefkoor houdt zijn repetitie aanstaande vrijdag 1 april, vanaf 15.00 uur in de kerkzaal van de Jozefkerk. We 

oefenen dan voor de dienst van 3 april. Ook nieuwe leden en belangstellenden zijn van harte welkom om mee te 

zingen. 

 

Welkomdienst - Vanavond 19.00 uur, vanaf 19.45 samenzang 

Voorganger Sieds de Jong, met medewerking van gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde (Dr.) o.l.v Harold Kooij en 

Ronald Knol uit Dwingeloo (orgel) 

 

Volgende week zondag 3 april 

is het de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Judica, ‘doe mij recht’. Voorganger in de dienst is ds. Ron 

Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 55: 1-5 en Johannes 4: 1-15. Het ‘werk van barmhartigheid’ dat deze keer 

centraal staat is: de dorstigen te drinken geven. Het Jozefkoor zal medewerking verlenen aan deze dienst. Na 

afloop is er gezamenlijk koffiedrinken.   

 

 

Collecte - 40 dagen tijd: Kliederkerk opent Bijbel en Geloof 

Vandaag staat centraal in de Werken van Barmhartigheid; de vreemdeling herbergen. 

Vreemdelingschap kun je op allerlei manieren opvatten. Kliederkerk zou je  kunnen zien als een manier om de kerk 

te openen voor "vreemdelingen" in het geloof. De PKN  ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als 

vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

 

 

Hoe zou jij je een eregast weten 

wanneer niemand je vraagt naar je levensverhaal, 

naar geliefden die jou niet vergeten, 

naar het onrecht, de leugens, de valse moraal, 

naar het land waaruit jij werd verdreven, 

naar jouw hoop en je kracht om te leven? 

 

Lied voor de vreemdeling 

Hoe zou jij je een eregast weten 
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wanneer niemand je zegt: wij verwachtten je al, 

wanneer niemand je welkom zou heten  

op een veilige plek in het kille heelal, 

aan een tafel vol kruidige geuren 

in een huis met geopende deuren? 

René van Loenen Uit: Zeven wegen. De kunst van barmhartigheid 

 

Paascollecte: toerusting uitvaartteam 

Het doel van de paascollecte 2022 is de toerusting van het uitvaartteam. In de folder die u in de brievenbus krijgt 

of via de e-mail ontvangt leest u hier meer over. 

Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is krijgen donderdag 31 maart een e-mail met een verzoek om bij 

te dragen aan de paascollecte. U ontvangt de folder van uw wijkgemeente als bijlage bij de e-mail.  

In de e-mail staat een inlogcode vermeld en een link naar de website van de Protestantse Kerk Assen om via iDEAL 

bij te dragen aan de collecte.  

Heeft u geen e-mailadres? Dan krijgt u de folder in uw brievenbus met een acceptgirokaart. 

U kunt ook bijdragen aan de collecte in de Scipio app of via bankrekeningnummer NL22RABO0373715730. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

U kunt ook bijdragen aan de collecte via de Scipio app of bankrekeningnummer 

Medewerkers Kerkelijk Bureau 

 

Musica pro Deo - Duo Orgel – Mezzo in vesper Adventskerk  

De volgende vesper in de serie Musica pro Deo is op zondag 27 maart om 16:00 uur.  

Te gast is dan het echtpaar Henk Linker en Valeria Boermistrova. Samen vormen zij het duo Orgel – Mezzo. 

Henk en Valeria treden als duo al jaren op in binnen- en buitenland. In de vesper laten ze muziek uit verschillende 

stijlperiodes horen, van Dufay tot Reger.  

Natuurlijk is er ook ruimte voor samenzang! 

In het kerkblad en op www.vredenoord-assen.nl leest u meer over deze vesper.  

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden van alle vieringen van Musica pro Deo? Stuur dan een mail naar 

musicaprodeo@vredenoord-assen.nl met als onderwerp “nieuwsbrief”.  

We heten u graag welkom op zondag 27 maart in de Adventskerk. 
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