
 
 

 

24e jaargang no. 29; 4 april  2021 

Contactpersoon 11 april 2021: Paula de Jong (tel: 06 17 11 10 70) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 8 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 vandaag Pasen 

We vieren de opstanding van onze Heer Jezus Christus 

Alleen online kerkdienst 
In verband met de voortdurende corona-dreiging heeft de wijkkerkenraad besloten voorlopig alleen online-
diensten te houden, zonder de aanwezigheid van kerkgangers. 
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.  
Het laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live.  

Voorganger: ds. Ron Koopmans 
Muziek: Friso Valkema, trompet, en Johan Gerkes, orgel 
Ouderling :  Joachim Martijn 
Diaken: Jan Haandrikman 
Lector:  Rieëlle Gramsbergen 
Zang:                   Gerda Zwama, Dick Brouwer en Henk Jan Lutgert 
Koster :  Dennis Bouwmeester 
 
AVO-team : Jacko Duker (presentatie) en Cor Kremer (video) 

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de 
mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken.  
In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen.  
Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning. 

Lezingen: Job 19: 21-27 en Marcus 16: 1-8 
Liederen:  Daar juicht een toon (Hemelhoog 169); Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 284, tweemaal); 

Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Lb’73 Gezang 221: 1 en 2); Jezus leeft en ik met Hem (NLB 
641); Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (Hemelhoog 171); Christus, onze Heer, verrees (NLB 624); 
U zij de glorie (NLB 634). 

Collecte: 1. Diaconie  (SAVE, zie toelichting verderop in deze Zondagsbrief); 2. pastoraat en eredienst; 3. 
onderhoud gebouwen. Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door 
overmaking  op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protes- 
tantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is. 

Een bloemengroet 
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Hommes-Stevens.  
De bloemen vanuit de Goede Vrijdagdienst zijn gegaan naar mevr. Jeannette Medendorp. 
De bloemen vanuit de Paaszangdienst zullen gaan naar de heer Davids.  
 
Vanavond Paaszangdienst 
Vanavond is er vanuit de Jozefkerk een Paaszangdienst, waarin voorgaat ds. Joanne Greving uit Beilen. Aanvang: 
19.00 uur. 

Volgende week zondag 11 april 
gaat voor in de dienst ds. Ron Koopmans. We lezen Jesaja 26: 1-13 en Johannes 20: 19-29. We staan op deze 
zondag ook stil bij de bevrijding van Assen, 13 april 1945. 



 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk ds. G.O. Sander) 
NB De middagpauzediensten zijn te beluisteren en te bekijken via de volgende link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen 
 
Diaconale collecte: Sparen voor SAVE 
Gedurende de veertigdagentijd hebben we wekelijks gecollecteerd voor SAVE. Duizenden kinderen zijn al 
geholpen door deze Indiase organisatie, die al bijna dertig jaar strijdt tegen kinderarbeid en die zich inzet voor 
scholing voor iedereen.  
Als Protestantse kerk Assen hebben we inmiddels een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Met Pasen vragen we voor 
het laatst een bijdrage om dit zegenrijke werk te kunnen voortzetten - om te voorkomen dat kinderen onze T-
shirts naaien en ze een leven bieden waarin ze echt kind kunnen zijn. 
Onze hulp aan SAVE wordt gemonitord door Kerk in Actie. 
 
Hallo Kinderen van de kindernevendienst 
Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: ‘Vertel het 
maar’ halen. Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat. Daarvoor moeten ze wel 
een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te verzinnen) wachtwoord 
worden opgegeven. Jullie vinden de site op: https://vertelhetmaar.nl/  
In de zondagsbrief nemen we iedere week het thema van de week op en de bijbehorende kleurplaat (laatste 
bladzijde). Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang. Deze zondag gaat 
het over: 
Jezus is nieuw leven 
Niemand van de leerlingen was erbij, toen Jezus opstond uit het graf. Ze zien alleen het lege graf. Door wat ze daar 
zien en de ontmoeting met Jezus gaan ze het grote wonder van de opstanding geloven. Ze zijn ervan overtuigd dat 
Jezus alle vergelijkingen die Hij heeft gemaakt, waarmaakt. Hij is Gods liefde voor ons. 
 
 



 

 

 


