
 

 

26e jaargang no. 28; 26 maart 2023 

Contactpersoon 2 april 2023:  Hendrik Terburg (tel. 0592 269 791) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 30 maart 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 

Doe recht, laat Licht dagen! 

5e zondag in de veertigdagentijd  

 

Voorganger: ds. Lydia van Ketel 

Lezing: Oude testament: Ezechiël 37: 1 - 14 

Nieuwe testament: Johannes 11: 1 – 4 en 17 - 44 

Liederen:  Psalm 43: 1 en 3; Lied 558: 1, 6, 7 en 10; kindermoment; lied 130: 1 en 3; lied 610; lied 852; Slotlied 

568a Ubi caritas, 3 maal herhaald(staand) 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Henk van den Poll 

Diaken: Jan de Wind en Hennie Kosse 
Koster:  Betsie Kraan 

AVO-team: Luuk Oosterhuis (presentatie) en André Krale (video) 
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. 
U  vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Collecte: 1. Project 40-dagen tijd;  2. Pastoraat en eredienst; 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. 

 Collecte project 40-dagen tijd: 
In het noorden van Colombia is de organisatie Renacer actief, die zich vooral richt op kinderen 

en jongeren die slachtoffer zijn van uitbuiting en seksueel misbruik en geeft de hulp die het hardst 
nodig is voor deze kinderen. 

Renacer betekent ‘herboren worden’, en dat is precies wat de organisatie de jongeren gunt.
 Zeker jongeren die alléén naar de steden in het noorden van Colombia vluchten, lopen een groot 

risico in handen te vallen van bendes die willen verdienen aan prostitutie. 

Help Renacer om misbruik terug te dringen en om jonge slachtoffers een nieuw begin te bieden 
- voor 385 euro wordt een jongere één jaar opgevangen en begeleid 

- voor 150 euro wordt een ambtenaar, docent of kerkleider toegerust 

Oppasdienst:   voor kinderen van 0-4 jaar wordt verzorgd door: Frank de Graaf en Esther Noppers 

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Tjits Mondria 

 Tijdens de veertigdagentijd werken we in de kindernevendienst over verschillende soorten liefde. 
Vandaag staat 'Liefde is delen' centraal. De kinderen horen het verhaal van 'De wonderbare 
spijziging' (Mattheus 14: 13-21). Ook maken ze iets voor in de 'boom vol liefde' die voor in de kerk 
tot bloei komt.   

  Bloemen:  Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Hannie de Vos die onlangs is verhuisd naar       
de Vijverhof. We wensen haar daar een goede tijd toe! 

 

Koffiedrinken: Na de dienst is er koffiedrinken. Van harte aanbevolen! 

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


Vanavond is er in de Jozefkerk een Welkomdienst. Aanvang om 19.00 uur en samenzang vanaf 18.45 uur.  

Voorganger in deze dienst is Ds. Corné Alderliesten uit Dalfsen. 

Het thema van de dienst is “Komt het goed als ik op God vertrouw?” 

Muzikale ondersteuning wordt gegeven door het Dubbel Mannen Kwartet “Double Four” uit Hattem. 

Het orgel zal worden bespeeld door Gerwin van der Plaats uit Kampen 

 

Volgende week zondag 2 april, hoopt voor te gaan ds. Henk Binnenkamp 

Onrecht en Veerkracht, Zin-in-Zondag 
Zondag 2 april is Liesbeth Burger de gastspreekster bij Zin-in-Zondag in de Jozefkerk. Ze heeft onlangs drie 

maanden doorgebracht in de bezette gebieden in Israël/Palestina als waarnemer namens een internationale 

oecumenische organisatie.  

Liesbeth studeerde theologie en verdiepte zich in het Jodendom door studies bij rabbijn Aschkenasy. Ze werkte 

als predikant in de Protestantse kerk en is sinds kort met pensioen. 

Ze gaat vertellen over haar ervaringen. Van nabij heeft ze gezien wat er gaande is, hoe moeilijk de situatie is voor 

de Palestijnen en hoe ver weg een duurzame vrede is. Maar het is geen verhaal zonder hoop. Vandaar de titel, 

onrecht en veerkracht. 

Het gaat deze ochtend niet over politiek. Liesbeth wil graag haar ervaringen delen en vertellen wat dit allemaal 

met haar gedaan heeft. Natuurlijk gaan we met haar in gesprek. Daarin zal het ook gaan over wat wij kunnen 

doen, om vrede en rechtvaardigheid te stimuleren.  

De Zin-in-Zondag bijeenkomsten worden muzikaal en dichterlijk omlijst door Egbert Hovekamp en Kees Richters. 

Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst begint om 11.30, vooraf is er koffie en de toegang is gratis. 

Besteding Paascollecte 2023. 

De werkgroep ‘Hulp aan Oekraine’ is verheugd dat de Paascollecte 2023 aan dit project wordt opgedragen. 

Navraag bij onze contactpersonen in Oekraïne blijkt dat er grote behoefte is aan incontinentie materialen voor 

ouderen. De opbrengst van de Paascollecte gaan we daaraan besteden. De spullen gaan met ons volgend 

transport mee naar de aanbevolen locaties in Oekraïne. Tip: In en na de dienst van 2 april in de Opstandingskerk 

zijn de vrouwen uit Oekraïne aanwezig. Van harte welkom om hun verhalen te horen en kennis te maken!  

Henk, Helène en Ralph. 

 

Activiteiten in de wijkgemeente: 

maandag 27 maart PCOB  seniorenmiddag 14.30 uur in de Bethelkerk (deuren open vanaf 14.15) 

Woensdag 29 maart  middagpauzedienst Bethelkerk 12.30 Ds. B. Dubbink 

 

Seniorenvereniging PCOB Assen-Noord Drenthe. 

Onze stadspredikant, ds. Bert Altena gaat die middag vertellen over zijn werk als stadsdominee in Assen. Het 

belooft een mooie middag te worden. 

Leden en niet-leden, iedereen is hartelijk welkom. 

Ter bestrijding van de koffie/thee wordt een bijdrage gevraagd van € 2,— De dan volgende keer is op dinsdag 9 

mei, ook weer in de Bethelkerk, nu om twee uur.  


