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Contactpersoon voor  28 maart: Pier Schipper, (tel:06-24429685)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 25 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

Het is vandaag de vijfde zondag in de veertigdagentijd.
‘Judica’, naar Psalm 43 : 1: ‘Doe mij recht, o God’.

We vieren vandaag een gezamenlijke dienst van Vrijzinnig Assen met de Wijkgemeente Jozefkerk. 
Thema: Moed putten

In verband met de voortdurende corona-dreiging heeft de wijkkerkenraad besloten voorlopig alleen 
online-diensten te houden, zonder de aanwezigheid van kerkgangers.
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via Youtube op 
https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. Het laatste verdient de voorkeur.

Voorganger: ds. Klaas Douwes, vrijzinnig predikant in Apeldoorn
Ouderling: Henk van den Poll
Diaken: Geertje Bolland
Koster: Josje Zeilstra
Organist: Johan Gerkes
Lector: Aukje Heideman  

AVO-team André 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.

Lezingen: Genesis 37:1-24 (lector) en Dagboekfragment Etty Hillesum (predikant)

Liederen: Lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’ vers 1, 2 en 3; Klein Gloria;
       Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ vers 1, 2 en 3;
       Lied 942 ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ vers 1, 2 en 3;
       Lied 538 ‘Een mens te zijn op aarde’ vers 1, 2, 3 en 4;
       Lied 653 ‘U kennen, uit en tot U leven’ vers 1, 2 en 3;
       Lied 793 ‘Bron van liefde, licht en leven’ vers 1, 2 en 3

 

https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live


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.

Diaconale collecte: Sparen voor SAVE
Gedurende de veertigdagentijd wordt wekelijks gecollecteerd voor de Indiase organisatie SAVE.
Ook SAVE heeft te maken met de gevolgen van corona. Speciaal van ons in Assen interviewde een Indiase
medewerker van Kerk in Actie één van de veldwerkers van SAVE. Nu de scholen door corona gesloten 
zijn, kost het SAVE de grootste moeite te voorkomen dat kinderen uit arme gezinnen weer naar de 
fabriek gestuurd worden.
In de kerkdienst van 21 maart worden delen van het interview met Mary getoond.
De hulp aan SAVE maakt deel uit van het thema Kinderen in de Knel van Kerk in Actie. Zie voor 
achtergrondinformatie: www.pkn-assen.nl (zoek op: SAVE).

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar Mevr. D. Zeilstra- Crum. 

Volgende week zondag 28 maart is het Palmzondag.
In de dienst gaat voor de heer Henk Binnekamp uit Groningen, onze vroegere stagiair.
Het is een Gezinsdienst.

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 
onderstaande link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen

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
Geef het Licht door
Binnenkort vieren we het Paasfeest, feest van de Opstanding.
Elk jaar met Pasen komt een nieuwe paaskaars in de kerk, Licht van Christus.
Omdat we ook dit jaar met Pasen elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten, willen we met het Paaslicht 
bij u langs komen en uw of jouw eigen (gewone) kaars daarmee aansteken. We zouden dat dan graag 
willen opnemen op video en het laten zien in de dienst op Eerste Paasdag.
Mogen we het Licht aan u/jou doorgeven op zaterdag 27 maart?
Reageer dan via E-mail: groet@jozefkerk-assen.nl of spreek de voicemail in van de Jozefkerk, tel. 0592-
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357360.  En hoe mooi zou het zijn als je het dan zélf weer doorgeeft aan een ander…

Paascollecte
Binnenkort is het tijd voor de paascollecte. Het doel is dit ‘Durfte geven om en voor jongeren’.
Het afgelopen jaar waren weinig activiteiten mogelijk, maar het jeugdwerk heeft niet stil gestaan.
Gestart is met ‘Durfte’. In de folder leest u hier meer over.
Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is krijgen donderdag 25 maart of vrijdag 26 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, een inlogcode en een link 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.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Medewerkers Kerkelijk Bureau

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 zullen we iedere week het thema van de week opnemen 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: Johannes 15: 1-8: Ik ben de ware wijnstok.
De kleurplaat voor deze week vind je hieronder.




