Zo n d a g sb r i e f Joz e fk e r k – A sse n
23e jaargang no. 34; 19 april 2020
Contactpersoon 26 april: Paula de Jong (tel. 06 17 11 10 70 )
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 23 april 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 de tweede zondag van Pasen, zondag Quasi modo geniti, ‘als pasgeboren kinderen’,
naar 1 Petrus 2 vs. 2.
Online kerkdienst
Vanmorgen uit de Jozefkerk een online-kerkdienst. De dienst is te bekijken en te beluisteren via
www.kerkomroep.nl en via YouTube (Jozefkerk Assen). Dat laatste verdient de voorkeur.
Voorganger: ds. Ron Koopmans
Organist: Johan Gerkes
AVO-team: Kevin Meiland (presentatie), Jacko Duker (video)
Lezingen: Exodus 15: 22 – 16:34 (gedeelten); Johannes 20: 19-29
Liederen: Jubel God ter eer (Psalm 81: 1, 2, 4); Klein Gloria (NLB 195); Wees gegroet, gij eersteling der dagen
(Hemelhoog 206); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Van ganser harte loof ik Hem (Psalm 111: 1 en 2); Dit
is de dag die de Heer heeft gemaakt (NLB 632); O vlam van Pasen (NLB 637); Er is een land van louter licht (NLB 753:
1 en 6); Niet zien en toch geloven (Zingende Gezegend 169: 1 en 3).
De bloemen gaan vanmorgen met een groet van wijkgemeente naar: de fam. W. Huizing.
Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Volgende week zondag 26 april
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. De lezingen zijn Exodus 17: 1-7 en Johannes 21: 1-14.
Organist: Johan Gerkes, pianiste: Everlien Bruinsma en gitarist: Piet Bruinsma.
Activiteiten in de wijkgemeente zijn allemaal afgelast, in ieder geval tot en met 28 april.
Ook de middagpauzediensten in de Bethelkerk gaan tot en met die datum niet door.
Pastoraal
In het bezoekwerk moeten wij momenteel terughoudend zijn. Ouderlingen, pastoraal medewerkers, diakenen,
contactpersonen staan paraat wanneer er concreet hulp nodig is. De predikant belt meestal van tevoren op of hij
op bezoek kan komen; u kunt hem gerust bellen wanneer u bezoek wenst. We beperken ons wel meest tot
crisissituaties of uitvaarten. Wij leven hoe dan ook met elkaar mee, en roepen elkaar op om naar elkaar om te zien,
al is het maar door een telefoontje of via een kaartje.
Wij wensen al onze zieken kracht toe, en nabijheid van God en mensen.
Dagmeditaties
Een door mij geschreven dagmeditatie bij het bijbelgedeelte van de dag is te vinden op de website van de
Jozefkerk. Ik hoop dat ze voor ons tot steun kunnen zijn.
Ds. Ron Koopmans

Voor de gemeente, door de gemeente!
Onze gezamenlijke diaconie heeft het plan opgevat om rond eind mei een kaart te bezorgen voor onze mensen die
aan huis gebonden zijn, om welke reden dan ook.
Onze oproep is aan u allen om zelf een of meerdere kaarten te maken of kaarten te kopen en u mag daar gerust
iets extra’s of iets bemoedigends op schrijven. Uw naam mag erbij, hoeft niet. Hartelijke groeten kan altijd! Of een
gedicht. Een tekening. Leef u uit!
Het belangrijkste is dat er aan deze mensen wordt gedacht!
Uw kaarten kunt u tot 18 mei in de brievenbussen van de kerken De Bron, de Opstandingskerk, de Adventskerk en
de Jozefkerk stoppen.
Daarna worden ze bij de mensen thuis bezorgd.
We wachten op veel respons!
De gezamenlijke diaconie

