
 

 

25e jaargang no. 29;  17 april 2022 

Contactpersoon 24 april  2022: Anneke Kramer  (tel:  0592 347 993 / 06 2671 5993) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 21 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 

Paasviering 
In deze viering wordt de Heilige Doop bediend aan Joël Martijn 

 

Voorganger: ds. Gerrit Gardenier 

Lezingen: Romeinen 6: 3-11 en Johannes 20: 1-18 

Liederen:  Zing een nieuw lied … (Psalm 98: 1); Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (Lied 171, Weerklank); 

Christus onze Heer verrees (NLB 624); Daar juicht een toon. . . .(Lied 167, Weerklank); U zij de glorie 

(NLB 634); Zie de zon, zie de maan (Psalm 8b); Psalm 134: 3, O.B. en lofprijzing); Sta op! – Een 

morgen ongedacht (NLB 630: 1,4); Ga met God en Hij zal met je zijn’ (NLB 416) 
 
Koor:  Sing-it uit Beilen 

Orgel: Johan Gerkes 

Ouderling:  Hans van Selst 

Diaken: Geertje Bolland, Hennie Kosse 

Koster:  Epko Haveman 

AVO-team: Luuk Oosterhuis (presentatie) en André Krale (video) 

Collecten: 1. diaconie; Libanon (zie toelichting verderop in deze Zondagsbrief)); 2. pastoraat en eredienst;  

 3. onderhoud gebouwen 

  

De nieuwe Paaskaars 

Zoals elk jaar staat er een nieuwe Paaskaars met Pasen. Omdat wij geen avonddienst houden op stille zaterdag 

wijden wij deze kaars in op eerste Paasdag. 

Dit jaar staat er een duif op die in Genesis 8 met een groen olijfblad terug naar de ark keert en is hiermee het 

symbool van een nieuw begin/ leven na de zondvloed. In het daarop volgende hoofdstuk sluit God een verbond 

met de mensheid en alle levende wezens en belooft daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal worden door 

een zondvloed. Het teken van het verbond is de regenboog. 

    

Oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar, verzorgd door Kirsten Martijn en Esther Noppers 

 

Kindernevendienst: Claudia Ismail  

Onderwerp: Vroeg in de ochtend gaan Maria van Magdala en twee andere vrouwen naar het graf van Jezus om 

zijn dode lichaam te verzorgen. Tot hun grote schrik is de grote steen voor zijn graf weggerold. Het graf is leeg. 

 

Pastoraal 

Wij wensen alle zieken de nabijheid van God en mensen toe.  

Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact, of u kent iemand die dat wellicht fijn zou vinden, stuurt u dan een 

berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl. 

 

Huwelijksjublileum 

Jan en Neeltje Olijve uit Bovensmilde waren op 14 april 50 jaar getrouwd . Zij vierden het in Australië bij hun 

dochter, schoonzoon en kleinkinderen. We willen hen hartelijk feliciteren en nog veel mooie jaren samen 

toewensen. 

 

tel:06
http://www.sca-assen.nl/
mailto:pastoraat@jozefkerk-assen.nl


Overleden 

Dinsdag 12 april is op bijna  94-jarige leeftijd  overleden Annechiena Geessink – Drent. Zij woonde in de Arendstate. 

De uitvaart was zaterdag 16 april in Sellingen. Wij gedenken de kinderen en kleinkinderen. 

 

Bloemengroet 

De bloemen uit de kerk op Goede Vrijdag zijn gegaan naar mevrouw E. Van der Laan. De bloemen van de 

Paaszondag gaan naar mevrouw Wilma Pol. Beide dames wensen we van harte beterschap! 

Hartelijke groeten en iedereen goede Paasdagen gewenst. Hennie Kosse 

 

Vanavond - Paaszangdienst         Thema: Voor de duvel niet bang! 

 Vanavond  is er eindelijk weer een Paaszangdienst in de Jozefkerk in Assen. 

Het thema is dit jaar: “Voor de duvel niet bang!” 

We luisteren naar, en zingen samen met het Christelijk Mannenkoor Assen mooie liederen, en luisteren naar onze 

voorganger ds. J.P. Greving uit Beilen. 

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jorrit Woudt op het orgel, en Maurice van Dijk op trompet. 

 Er is samenzang vanaf 18.45 uur. 

Het belooft ook dit jaar weer een prachtige avond te worden, waarbij u van harte welkom bent. 

 

Volgende week zondag 24 april gaat voor dhr. Daniël Kehanpour 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag   12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. B. Dubbink) 

 

Collecte - 40 dagentijd Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijk 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet is het jongerencentrum Manara actief. Zij geven 

ondersteuning en hulp aan de kwetsbare tieners die leven in armoede en geweld, geen goed onderwijs krijgen en 

werkeloos zijn.  

Kerk in Actie steunt deze organisatie zodat deze jongeren een perspectief krijgen op een betere toekomst.  

Geef mij het geloof 

dat ik kracht zal vinden 

om me van het duister af te keren; 

moed om op te staan en te gaan 

het licht van de nieuwe dag 

tegemoet. 

Nieuw begin 

Schenk mij het vertrouwen 

dat er een moment zal zijn 

zoals die ochtend: Pasen 

Nieuw begin van leven 

aan dood en verdriet voorbij

Werner Pieterse, Uit: U die mij voorgaat 

 

Collecteopbrengst Oekraïne 

De extra op zondag 6 maart ten behoeve van de door oorlog en geweld getroffen inwoners van Oekraïne heeft, 

samen met een bedrag van ruim 400 euro dat gegeven werd op woensdagmiddag 2 maart tijdens het Gebed voor 

Vrede en Recht in de Jozefkerk, in totaal € 5.284,70 opgebracht. De Diaconie van de Protestantse Kerk Assen heeft 

het bedrag aangevuld tot € 6.500,- Alle gevers heel hartelijk dank! 

https://jozefkerk-assen.nl/dienst/3176

