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Het is de vijfde zondag in de Paastijd, zondag ‘Cantate’, zingt! 

Voorganger         : Dhr. Arjen J. Zijderveld uit Groningen
Ouderling            : Grietje van Selst
Diakenen             : Daan Kraan, Henk Dassen en Hennie Kosse
Organist              : Johan Gerkes          
Koster                  : Epko Haveman
Lezingen              : Genesis 6: 1- 22; Johannes 15: 1-8. 
Liederen              : Lied 103c : 1, 3, 5; Klein Gloria (Lied 195); Psalm 119 : 6; Wij zijn bij U 
gekomen; Lied 981: 1, 4, 5; LvdK 1973-78: Laat mij in U blijven groeien bloeien; Lied 538; Lied 
969 Zegen Lied 708: 1, 6, Wilhelmus.
 
Collecten: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Verwoort.

Oppasdienst is voor de kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Karin Zondervan en Oene Overwijk.

Kindernevendienst:  Leiding: Karin de Leth.
Bijbeltekst: Genesis 6:5-22. Thema: Verbonden.
Vandaag gaat het over Noach, een mens die in verbondenheid met God. Hij is een 
rechtschapen man die een voorbeeldig leven leidt. Dat is de basis waarmee God verder wil. Hij 
vraagt Noach om een ark te bouwen waarin het goede leven zal worden bewaard.

Volgende week zondag 6 mei 
is de zesde zondag van Pasen, zondag ‘Rogate’, bidt! De dienst begint voor het eerst weer om 
half tien! Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Genesis 8: 1-14 en 
Johannes 15: 9-17. Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Na afloop van de dienst
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of fris.

Tienerdienst
Tijdens de dienst van vanmorgen is er ook Tienerdienst in de bovenzaal, voor jongeren van 12 
t/m 15 jaar. Het thema is: ‘Let my people go’. 

Half tien!
Vanaf komende zondag 6 mei begint de kerkdienst in de Jozefkerk weer om half tien! Dit blijft 
zo tot en met de laatste zondag van augustus, dus zolang de r uit de maand is.

Geboorte
Op 16 april jl. is geboren Sara Fleur, dochter van Erwin en Henrike Kremer en zusje van Daniël 
en Rosalie. Van harte gelukgewenst! Wij hopen dat Sara mag opgroeien in geborgenheid en 
liefde, en de Here God zal leren kennen als ook haar Vader in de hemel.
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Activiteiten in de wijkgemeente
dinsdag 20.00 uur: Thomaskring, bij Frank en Annemartine, Betuwe 58
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)
woensdag 20.00 uur: géén Belijdeniskring, we slaan een weekje over…
donderdag      13.30 uur: Fietsen vanaf de Jozefkerk. Info bij dhr. Gruppen (tel. 0592-316845)
donderdag 19.30 uur: Sing In
vrijdag 18.30 uur: Bijeenkomst Dodenherdenking, in RK kerk
vrijdag 20.45 uur: Concert COV rond Dodenherdenking, in Jozefkerk

Thomaskring
De Thomaskring, die geagendeerd stond voor vorige week dinsdag, is verplaatst naar a.s. 
dinsdag 1 mei. ’s Avonds om 20.00 uur bij Frank en Annemartine, Betuwe 58.

Oratoriumkoor COV zingt een Herdenkingsconcert na de Stille Tocht.

 Op vrijdag 4 mei is weer de jaarlijkse herdenking van de mensen die in de Tweede Wereld 
Oorlog om het leven zijn gekomen. Na afloop van de Stille Tocht verzorgt het Oratoriumkoor 
COV Assen een herdenkingsconcert in de Jozefkerk. Het concert begint om 20.45 uur. Op het 
programma staan liederen van Elgar Lux aeterna, Tschaikovsky Auf zu Dir erhebe, Rheinberger 
Abendlied en van Mendelssohn Verleih ‘uns Frieden. De muzikale leiding is in handen van 
dirigent Marion Bluthard en Peter Cramer begeleidt het Oratoriumkoor op de piano.Het concert 
is gratis toegankelijk en wordt betaald door Oratoriumkoor COV Assen en de Jozefkerk. Bij de 
uitgang is een collecte. Ieder bedrag is welkom, maar om enigszins uit de kosten te komen 
bevelen wij een bedrag aan van € 5,00 pp. 

Hemelvaart: volg de leider?!                                                                                          
Dat is dit jaar het thema voor de openluchtkerkdienst op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, 
om 10:00 uur, in de Gouverneurstuin in het centrum van Assen. Voor de 13de keer alweer 
wordt deze dienst van de gezamenlijke wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente van 
Assen gehouden. Voorgangers dit jaar zijn ds. Foekje Dijk en ds. Peter van de Peppel. 
Christelijke muziekvereniging Oranje begeleidt als vanouds de samenzang. Nog elk jaar is het 
buitenweer geweest op Hemelvaartsdag, maar mocht het te hard regenen dan wijken we uit 
naar de Adventskerk. Uiterlijk woensdagavond wordt dit dan gemeld op de website: www.pkn-
assen.nl. Iedereen van harte welkom!

Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:

Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn,
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.

O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.

Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor.
Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor. 
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