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Het is de vijfde zondag van Pasen, ‘Cantate’, zingt!
We vieren een dienst in het kader van ‘Jonge Kerk’
Thema van de dienst is: ‘Rivier’.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Koster
Muziek:
Liederen

ds. Ron Koopmans
Wilma Pol
Henk Tibben, Luuk Oosterhuis en Wim van Haren
Dennis Bouwmeester
muziekgroep Driv’n en organist Wim van Heuveln.
Lied voor de dienst: NLB 216; Liederen in de dienst: Psalm 68: 9; Levend water (Opw. 459);
NLB 705: 1 en 2; NLB 288; Laat het feest zijn (Opw. 553); Al mijn zonden (Opw. 462);
U zij de glorie (Hemelhoog 200); Verberg mij nu (Opw. 695); NLB 416
Een liturgie is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de ingang
Collecten
drie rondgangen in de dienst met als bestemming:
1. make a wish; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Lezingen
gedeelten uit 2 Koningen 5 en Lucas 3.
Bij de Evangelielezing gaat de Gemeente staan.
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. (Helga) Meijeringh-Gruppen.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen drinken we samen koffie, thee of ‘dubbelfris’.
Dit wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte aanbevolen.
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd Merreth de Jong en Frank de Graaf.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Yvonne Oosterhuis
Thema: God blijft bij ons
Bijbeltekst: Joh. 14: 15-31
Toelichting De discipelen zijn inmiddels drie jaar met Jezus opgetrokken. Iedere dag hoorden ze zijn woorden
en zagen ze de tekenen die Hij deed. Het belangrijkste van dat alles was, dat ze Jezus hebben zien sterven en
weer levend mochten begroeten. Ze kennen Jezus, leven dag in dag uit met Hem. Nu gaat Hij terug naar zijn
hemelse Vader om een plaats klaar te maken waar zij altijd met Christus zullen zijn (Joh. 14:3). Raken ze Hem
daarmee kwijt? Jezus vertelt hun dat dat niet zo is, omdat ze de Geest zullen ontvangen. Daardoor woont
Christus in hen en zullen ze Hem blijven kennen. Door de Geest zullen ze leven met Hem en uitgezonden
worden met de opdracht om die belofte te delen met anderen.
Vrije collecte
In de dienst van 19 mei is de vrije collecte bestemd voor Make a Wish. Zij zetten alles op alles om zo veel
mogelijk wensen te vervullen. Dat kunnen zij niet alleen. Hun verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een
verhaal van alle verhalen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Van zorgzame
vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke
onvergetelijk te maken. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Nee, het is een zorgvuldig geplande Wish
Journey. Met elkaar bedacht, uitgeschreven en tot in de puntjes geregeld. Bedoeld om kinderen en hun familie

in een moeilijke periode iets bijzonders te geven. Een positieve boost waar ze nog heel lang hoop, kracht en
vertrouwen uit kunnen putten.
U kunt ook op bankrekening IBAN NL 48 RABO 0366 0212 22 geld overmaken.
Verdere info en verhalen staan op https://makeawishnederland.org
De Diaconie
Dringend gezocht: Vrijwilligers Zondagse Vieringen in de Vierackers Assen
die zich in kunnen leven en in willen zetten voor ouderen met dementie en met regelmaat (2,5 uur per 2 of
4 weken) aanwezig kunnen zijn.
Meer informatie: hessels@home.nl, tel: 0592-347720. Aanmelden kan via de mail: vrijwilligerswerk@icare.nl
Cantatedienst op 26 mei in de Adventskerk
In het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo voeren koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep
met vier solisten onder leiding van Marion Bluthard de cantate ‘Meine Seel erhebt den Herren’ (BWV 10)
van Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) uit. Het koor zingt daarnaast het dubbelkorige motet ‘Das ist meine
Freude’ van Johann Ludwig Bach (1677-1731).
Voorganger is ds Helene van Noord. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt de gemeentezang op
het hoofdorgel.
Adventskerk, zondag 26 mei a.s., aanvang 16.00 uur. Bij de uitgang is er een deurcollecte.
Volgende week zondag 26 mei
zijn er twee diensten.
’s Morgens om half tien hoopt voor te gaan ds. Elly Veldman-Potters.
’s Avonds om zeven uur is er een Welkomdienst, met als voorganger ds. A.F. Troost uit Ermelo. Muzikale
medewerking verleent het Chr. regionaal koor ‘Voices’ uit Kampen onder leiding van Jan Quintus Zwart.
Verder: pianist Jan Lenselink en organist Gerwin van der Plaats.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Pastoraal beraad, bij Marian Richie, Woerdes 118
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)
woensdag
20.00 uur: Belijdeniskring
donderdag
19.30 uur: Leeskring, in de Opstandingskerk
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor
Fietsen vanaf de Jozefkerk
We verzamelen ons donderdagmiddag vóór de Jozefkerk en starten de fietstocht om 13:30.
Gasten zijn ook van harte welkom. Opgave bij dhr. Gruppen: 0592-316825.

