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Jonge Kerkdienst Jozefkerk

Thema: Twijfel

Voorganger: dhr. Daniël Kehanpour
Lezingen:
Genesis 28: 10-22; Johannes 20:19-31
Liederen:
Opwekking 426 – Ja, ik geloof; Opwekking 618 – Jezus, hoop van de volken; Wij gaan
voor even uit elkaar (kindernevendienst); Opwekking 789 – (lopen op het water, Engelse
versie: Oceans); Opwekking 427 Genade zo oneindig groot; Opwekking 347 – Ik Geloof in
God de Vader
Muziek:
Wim van Heuveln (orgel) en de band Driv’n
Ouderling: Dick Brouwer
Diakenen:
Arno Visser, Anneke Geertsema en Gerda Zwama
Koster:
Ramon Troost
AVO-team: André Krale (presentatie) en Kevin Meiland (video)
Collectes:

1. Ziekenhuis Tanzania; 2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud Gebouwen

Kindernevendienst: Johan en Marjolijn Schurer
Bijbeltekst: Johannes 20: 19-29
Thema: Jezus verschijnt aan zijn leerlingen
Overal wordt verteld dat Jezus is opgestaan. Iedereen heeft het erover. Maar heeft iemand Jezus ook
gezien? Niemand van de discipelen heeft ook maar een glimp van de opgestane Jezus opgevangen. Dan
wordt het toch moeilijk om het te geloven. Het begint te kriebelen en te knagen. Ze willen Hem echt zien!
Dan verschijnt Jezus in hun midden. Zomaar. Ze kunnen niet anders dan geloven. Ze zijn er vol van en
vertellen Thomas over Jezus’ verschijning. Maar dat lijkt niet genoeg. Hij wil Jezus ook in het echt zien.
En zijn vingers op Jezus’ wonden leggen. Dat moment komt. Jezus verschijnt ook aan Thomas in het
echt! Dat zien is dan al genoeg. Voelen hoeft niet meer. Thomas gelooft!
Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar: Anneke Overwijk en Claudia Ismail
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de fam. Huizing, met de hartelijke groeten van de
Jozefkerkgemeente.
Volgende week zondag 1 mei gaat voor: ds. Anton Verbeek
Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk: voorganger Ds. G.O. Sander
Repetitie Jozefkoor
Op as. vrijdag 29 april houdt het Jozefkoor zijn repetitie in de kerkzaal van de Jozefkerk. We komen
samen ’s middags van 15 tot 16 uur, en oefenen dan voor de dienst van zondag 8 mei.
Belangstellenden om eens te komen meezingen zijn uiteraard van harte welkom.

Pastoraal
Wij wensen alle zieken, ook hen die niet genoemd zijn, de nabijheid van God en mensen toe.
Het doet goed als mensen met elkaar meeleven. We horen dat dat veel gebeurt! Fijn.
Ook als u ziek bent en niet hier genoemd wensen wij u sterkte en moed, nabijheid van God en mensen.
Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl
Vanmiddag om 16.00 uur is er een Cantatedienst in de Adventskerk, uitgevoerd door koor en orkest
van de Asser Bach Cantategroep. Naast de cantate wordt het modernere werk Da Pacem (geef vrede) van
Arvo Pärt uitgevoerd. Voorganger: ds.Helene van Noord, organist : Wietse Meinardi.
Van harte welkom, de toegang is vrij; met uw gave bij de uitgangscollecte helpt u de cantatediensten in
de Adventskerk in stand te houden.
Gebed voor vrede
Op 2 maart, kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, hebben we de Jozefkerk opengesteld. Aan
het einde van de middag was er een oecumenisch gebed voor vrede en recht en werd een korte
vredeswandeling gehouden waar tientallen mensen aan meededen. Daarna is de kerk wekelijks op
woensdagmiddag open geweest, samen met de RK-parochiekerk, tot Pasen. Nu stoppen we daar
voorlopig mee. Dank voor ieders betrokkenheid.
Wel is de Jozefkerk de komende zaterdagen 30 april en 7 mei tussen 14 en 16 uur open, waarbij
gelegenheid is om de fototentoonstelling over de Bevrijding te bekijken, een kaarsje te branden en om
vrede te bidden.
De stadswerkers, Daniël Kehanpour, Dick Vos en Bert Altena
Open Huis van de Kerken, Brink 25 te Assen houdt op Koningsdag 27 april as ‘open huis’
Op Koningsdag is het Open Huis van 10.00 - 16.00 u. geopend. Iedereen is van harte welkom.
Maak kennis met de rijke historie van het Open Huis en haar plaats en taak in de lokale samenleving.
Met: Om 10.00 uur, onder begeleiding van een trompettist en zanger, het Wilhelmus zingen
- 2e handsspullenmarkt (verkoop mooie/bruikbare items)
- Grabbelton voor kinderen
- Koffie/thee met cake € 1,50
- Vrijwilligers die uitleg geven over het Open Huis
- Vrijwilligers informatiestand
Algemeen:
Het Open Huis van de Kerken te Assen is er voor iedereen die behoefte heeft aan gezelschap,
gezelligheid, rust of bezinning, (soms letterlijk) warmte, een praatje maken, een gezelschapsspelletje
doen, hulp op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied, of gewoon simpel even ergens een kopje
koffie willen/ kunnen drinken en een krantje lezen. Het Open Huis biedt een huiskamer gevoel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jans Enting, voorzitter 06 5126 9377
Maria Dreesens-Willeman, secretaris 06 4529 5481 info@openhuisassen.nl www.openhuisassen.nl

