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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Het is de zevende zondag van Pasen, ‘Exaudi’, hoor Heer!, ook wel ‘Wezenzondag’ genoemd, naar het
woord van Jezus in Johannes 14: 18: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’.
Voorganger
Ouderling
Koster
Organist

ds. Ron Koopmans
Bas Guchelaar
Marcus Kramer
Johan Gerkes

Lezingen:

1 Samuël 12: 13-24 en Johannes 14: 15-21
Bij de Evangelielezing gaat de Gemeente staan.

Diakenen Daan Kraan, Gerda Zwama en Hennie Kosse

Liederen voor de dienst: Kroon Hem met gouden kroon (Hemelhoog 217); NLB 655; NLB 657: 1, 3, 4
Liederen in de dienst : Psalm 27: 1 en 4; Klein Gloria (NLB 195); NLB 645: 1 t/m 4; NLB 288;
Genade zo groot (Hemelhoog 297); NLB 663 op melodie Liedb. ’73 Gez. 234;
NLB 648 (vers 1 solo, daarna gemeente vers 1 t/m 3);
In bidden en in smeken (Hemelhoog 214).
Een liedblad met liederen buiten het Liedboek is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de ingang.
Collecten:

drie rondgangen in de dienst, met als bestemming:
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Anneke Overwijk en Tineke Urban
Nevendienst voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Johan en Marjolijn Schurer
Johannes 15:18-27; Thema: Trouw en Verzet
Toelichting: Paulus zegt aan de Filippenzen dat hij wil delen in het lijden van Christus. Het is niet zo
dat hij verlangt naar het lijden omwille van zijn Heer, maar wel dat hij Christus trouw zal dienen.
Paulus verlangt naar het ervaren van zijn opstanding, de komst van Gods Koninkrijk. Wie niet bij de
ongelovige wereld hoort, maar trouw met Christus wil leven, zal merken dat hij hetzelfde verzet zal
ervaren als waar Jezus zelf het slachtoffer van werd. Het ontvangen van de belofte van de Heilige
Geest betekent niet alleen vreugde, maar leidt ook regelmatig tot tranen en pijn. Getuigen van
Christus kan twee uitkomsten hebben bij wie het horen: geloof en ongeloof, dankbaarheid en verzet.
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Zwiers-Bazuin.
Koffiedrinken
Vanmorgen is na afloop van de dienst weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie,
thee of fris. Na de grote verbouwing wordt dit vandaag voor het eerst weer geschonken in de
vernieuwde hal en ruimten rondom de nieuwe keuken. Van harte aanbevolen!

Jozefkoor
Oorspronkelijk zou het Jozefkoor medewerking verleden aan de dienst van vanmorgen. Vooral door
vakanties zijn we momenteel echter met te weinig leden aanwezig om een goede bijdrage te kunnen
leveren. Misschien lukt het volgende week zondag wel, anders sluiten we het zangseizoen na de
repetitie van as. vrijdagavond af. Komend seizoen gaan we dan opnieuw van start. Enige aanwas door
nieuwe leden zou ons niet onwelkom zijn!
Volgende week zondag 9 juni
is het Pinksteren. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest. In de dienst zal er belijdenis van het
geloof worden afgelegd door twee nieuwe lidmaten. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
Muzikale medewerking verlenen het Jozefkoor, trompettist Mark-Jan Veenstra en organist Johan
Gerkes. De lezingen zijn Joël 3: 1-5; Handelingen 2: 1-11 en Johannes 20: 19-23. Er is zingen voor de
dienst. Een liturgie met alle teksten is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de ingang.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
20.00 uur: Moderamen
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
woensdag
20.00 uur: Belijdeniskring, aannemingsavond
donderdag 13.30 uur: Fietsen vanaf de Jozefkerk
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor
Fietsen vanaf de Jozefkerk
A.s. donderdag 6 juni is er weer de mogelijkheid een mooie fietstocht te maken.
De start is om 13.30 uur vanaf de Jozefkerk. Met of zonder trapondersteuning: iedereen kan meedoen!
Ook gasten zijn van harte welkom!
Inlichtingen bij de heer Gruppen; tel. 316845.
Toiletten IN de Jozefkerk
Vanaf Hemelvaartsdag zijn het Invalidentoilet, de damestoiletten en de herentoiletten weer
beschikbaar IN de Jozefkerk van Assen.
Het verdere afwerken staat het gebruik niet in de weg. De toiletten buiten worden afgekoppeld en
worden maandag 03-06-2019 weggehaald.
De kerkrentmeesters van de Jozefkerk,
Thijs Zwiers, Douwe de Beer en Willem van de Vrede.

