
 

25e jaargang no. 31; 1 mei 2022 

Contactpersoon 8 mei 2022:  Hendrik Terburg (tel. 0592 269 791) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 5 mei 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 

 
Voorganger: ds. Anton Verbeek. 

Lezing: Johannes 10 : 11-16 en Psalm 72 ( NBV21) 
Liederen:  Psalm 67; Klein Gloria; Lied 1008; Wij gaan voor even uit elkaar; Lied 23c: 1, 2 en 5; Psalm 72: 7; 

Psalm 72: 1, 4 en 6; Lied 708: 1,2 en 6 (staande) 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Grietje van Selst 
Diaken: Daan Kraan, Luuk Oosterhuis, Rieelle Gramsbergen 
Koster:  Betsie Kraan 

AVO-team: Willemien Hollander (presentatie) en Kevin Meiland (video) 

Collecte: 1. Diaconie; 2. Pastoraat en erediensten; 3. Onderhoud gebouwen 
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op 
bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente 
Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is. 

Kinderen: Vandaag is er tienerdienst 
Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: de Graaf en Kirsten Martijn 
Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Sandra van Haren 
 Bijbeltekst: Rechters 13 Thema: Gods redding komt door Simson. 

Een man en een vrouw willen graag een kindje, maar krijgen dat eerst niet. Dan belooft God door 
een engel dat zij toch vader en moeder van een zoon zullen worden. Het is een bijzondere zoon, 
want hij zal zijn leven lang een knecht van God zijn. Dat kun je aan hem zien: lange haren die nooit 
worden geknipt. (Hoe lang zouden die zijn geworden?) God wil door Simson zijn volk redden. En als 
God dat belooft, dan gebeurt het ook. 

De bloemen: gaan met een groet van de gemeente naar de mevrouw P. Brokke-van Houten.  
We wensen haar van harte beterschap 

Volgende week zondag 8 mei 
gaat voor ds. Ron Koopmans is het de vierde zondag van Pasen, zondag Jubilate, ‘juicht voor God, gij ganse aarde’. 
Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Numeri 27: 12-23 en Johannes 10: 22-30.  
Het Jozefkoor verleent medewerking aan deze dienst. 

Zieken in de gemeente 
Wij leven van harte mee met onze zieken. 

Het thema is: “Geef uw wetten aan de koning.” (Ps. 72:1) 
Zondag 1 mei valt in het midden van drie belangrijke dagen in ons volksleven: Koningsdag, 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Het zijn dagen die de kracht hebben om ons politiek 
bewustzijn te versterken. Dan denk ik aan hoe moeilijk het moet zijn om dit land met zoveel 
mondige burgers te regeren in een wereld vol problemen en tegenstellingen. Maar ook aan het feit 
dat we dankbaar mogen zijn dat we onszelf in vrijheid mogen uiten en onze bestuurders mogen 
kiezen. Maar wat is eigenlijk goed bestuur?  In deze dienst gaat onze aandacht uit naar de manier 
waarop de bijbel tegen het besturen van een volk aan kijkt. Dat doen we aan de hand van het leven 
van koning David.  

http://www.sca-assen.nl/


Wij wensen alle zieken en hun naasten de kracht en troost van God toe. 

Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl. 

Na een verblijf van twee maanden in het WZA en De Boshof ter revalidatie na een onderbeenamputatie mag ik thuis 
verder revalideren. Hartelijk dank voor de blijken van medeleven. Dat heeft ons heel goed gedaan.  
Rikus en Jannie Hulst 
 
Programma Herdenking 4 mei 2022 Assen 
18.30 Herdenkingsbijeenkomst in de RK kerk (dr. Nassaulaan 3c, 9401 HJ Assen).  

Geopend door burgemeester Marco Out.  
Muziek: Gospelkoor El Elohim/ zang: Jojanneke Vanderveen/ gedicht: Nora Kok 

19.35 Aanvang stille tocht bij de Jozefkerk 
20.45 Concert van het COV in de Jozefkerk o.l.v. dirigent Marion Bluthard en Peter Kramer op piano.  

Uitgevoerd wordt Lux Aeterna van M. Lauridsen. 
 
 


