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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk. 
Het is Pasen. We vieren de opstanding van onze Heer Jezus Christus. 

Voorganger  ds. Ron Koopmans   
Ouderling  Bas Guichelaar  Diakenen  Henk Tibben, Daan Kraan en Rinke van Veen 
Koster  Dennis  
Muziek  trompettist Friso Valkema, organist Johan Gerkes, en het Jozefkoor   
 
Lezingen Jesaja 51: 9-11, Colossenzen 3: 1-4 en Lucas 24: 1-12.  

Bij de Evangelielezing gaat de Gemeente staan. 
Liederen voor de dienst: NLB 642: 1, 2, 3, 4, 8; Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft; NLB 630. 
Liederen in de dienst: Psalm 118: 5 en 9; Klein Gloria (NLB 195); Daar juicht een toon; NLB 288;  
      Christus die verrezen is (met Jozefkoor); NLB 634; NLB 633 (met Jozefkoor); 
       NLB 624. 
  
Collecten:  drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 

1. zending Pakistan; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 
De collecte van de voorjaarsmiddag voor ouderen heeft een bedrag van € 195,20 opgebracht; 
bestemd voor het Oranjefonds. 
  
Oppasdienst   voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Claudia Ismail en Rosan Beekman 
Nevendienst   voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Tjits Mondria en Karin de 
   Leth 
Projectthema: Lucas 24:1-10 Pasen: een nieuwe start Jezus heeft gekozen, gehoorzaam tot de dood. Nu 
beloont zijn hemelse Vader Hem. Hij mag leven. Het is niet afgelopen, het begint pas. Jezus mag regeren over 
hemel en aarde namens God. Het eerste teken daarvan is dat een engel zijn graf opent en dat Jezus levend 
daaruit mag gaan. Pasen is voor Jezus een nieuwe start. Daarna laat Jezus zich zien aan de vrouwen die op weg 
zijn om zijn lichaam te verzorgen. Kijk maar, Ik leef. En Jezus legt uit dat Gods beloning ook alles verandert 
voor wie in Hem geloven, die proberen Hem te volgen. Zij mogen ook leven voor altijd. Verlost mogen ze verder 
gaan. Ze mogen Thuis komen bij God, voor altijd zijn kinderen zijn. Dankzij Jezus komt Gods bedoeling met de 
mensen uit: ze zijn door Hem geschapen, worden door Hem verlost en mogen leven tot zijn eer. Wij krijgen wat 
Jezus verdiende. God heeft gekozen, God heeft ons gered… Kies jij nu voor Hem? 

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Oostijen. 
 
Koffiedrinken 
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en wat na te praten 
onder het genot van koffie, thee of fris. Dit wordt geschonken in de kerkzaal. 
Van harte aanbevolen! 
 
Vanavond Paaszangdienst - Vanavond is er in onze kerk een Paaszangdienst die om 19.00 uur 
begint. Voorganger is ds. Arie Engberts. De lezing is dan Mattheüs 28: 1-8a en 16-20. 
Muzikale medewerking verlenen het Chr. Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst, trompettist 
Maurice van Dijk en organist Jorrit Woudt. Thema van de dienst: Jezus is Heer over alles. 



 

 

Volgende week zondag 28 april hoopt voor te gaan de heer A.J. Zijderveld uit Groningen, voorheen 
stagiair in onze wijkgemeente. Het is dan de laatste dienst die om 10 uur begint; daarna, in mei, 
beginnen de ochtenddiensten weer om half 10. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans) 
woensdag 20.00 uur: Belijdeniskring (De Gaarde 63) 
donderdag 13.30 uur: Fietsen vanaf de Jozefkerk* 
vrijdag  19.30 uur: Jozefkoor  
 
*Fietsen vanaf de Jozefkerk - Het fietsseizoen is weer begonnen! Deze gezellige activiteit start a.s. 
donderdag  25 april om 13.30 uur met een korte route. Iedereen kan meedoen; met of zonder 
trapondersteuning. Gasten zijn ook van harte welkom! Informatie bij de heer Gruppen, tel. 316845. 
 
Belijdeniskring - Komende woensdag start de Belijdeniskring. Zeven woensdagavonden tussen 
Pasen en Pinksteren praten we over de belangrijkste dingen van het geloof. We hopen dat het leidt tot 
het maken van een persoonlijke keuze om te willen horen bij Jezus Christus en zijn gemeente. Als je 
nog mee wilt doen, geef je dan op bij ds. Koopmans (tel 314877, of per mail ds.r.koopmans@home.nl). 
Twee mensen gaven zich tot nu toe op, dus er kan nog (véél) meer bij! 
 
Open Huis zoekt vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers geen toekomst! Voor het werk bij het Open Huis zijn veel vrijwilligers nodig.  
Het draait op een heel team van vrijwilligers. Onze vrijwilligers runnen het Open Huis. Ze werken zonder 
vooroordelen en op basis van vertrouwen en hebben een luisterend oor voor degene die dat nodig heeft. De 
toewijding en de manier waarop ze dat al vele jaren vormgeven zijn onmisbaar.  
Het Open Huis is op zoek naar U: 
-als vrijwilliger voor de diensten tijdens openingsuren  
-als vrijwilliger voor speciale projecten (bv Feestdagen) 
U bent welkom bij het Open Huis. In Het Open Huis geven we op praktische wijze invulling van ons geloof in 
Christus. Meldt u aan: info@openhuisassen.nl 
 
Nogmaals  dringende oproep Kerkvervoer. 
Wij zijn per direct op zoek naar 8 - 10 personen die plm. 8x per jaar gemeenteleden, die niet zelf de 
kerkdiensten kunnen bezoeken, willen vervoeren. Om diverse redenen, hebben zich de afgelopen 
periode meerdere chauffeurs afgemeld. Indien zich geen nieuwe rijders opgeven, dan zullen we 
trouwe kerkgangers moeten teleurstellen. Zij kunnen dan niet meer samen met ons de diensten 
bezoeken. Graag een spontane opgave bij Anneke Smit, tel. 858121. 
 
Privacyverklaring - Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de 
nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook 
kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse 
Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en 
bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft 
zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.  
De privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Assen vindt u op de website www.pkn-assen.nl. 


