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Het is de vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 

zondag Judica, naar Psalm 43: ‘Doe mij recht’.

Online kerkdienst
Vanmorgen uit de Jozefkerk een online-kerkdienst, de tweede van drie, georganiseerd door de drie 
wijkgemeenten. De dienst is te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger ds. Ron Koopmans

Organist Johan Gerkes

Opnames van gemeentezang vervangen hier en daar de zang in de kerk.

Lezingen: Exodus 9: 13-21, 25-30 , 34-35; Johannes 11: 1-4, 32-44

Liederen: O God, kom mijn geding beslechten (Psalm 43: 1, 3, 4); Klein Gloria (NLB 195); 
Met de boom des levens (NLB 547); Hij die gesproken heeft (NLB 362); De aarde is vervuld (NLB 650:
1, 2, 3, 4); Hij die de blinden weer liet zien (NLB 534); Er is een land van louter licht (NLB 753: 1 en 6);
Nooit kan ’t geloof teveel verwachten (Liedboek ’73 Gezang 291).

Een kaart met een groet van de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Mink-van Schooten, Rijnstraat 18.

Collecte: 1. 40dagencollecte; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

Uitleg bloemstuk
Het kruis symboliseert ons geloof in God, de boog is het teken van het verbond tussen God en de aarde.
De boog is bekleed met Klimop: God blijft ons trouw, ook nu, en geeft ons hoop!
Het witte gipskruid onderaan laat de verwarring zien waarin we ons nu bevinden.
Maar de rode rozen staan voor liefde en kracht!
Ze staan rechtop en geïnspireerd door het kruis gaan we moedig deze periode in!

Geboorte
Op 17 maart jl. is geboren Rick Joan, zoon van Mathilde en Diedrick Steendam en broertje van 
Joris. Van harte gelukgewenst! 

Volgende week zondag 5 april
is het Palmzondag. De online kerkdienst komt dan uit De Bron. Voorganger is ds. Peter van de Peppel.

Activiteiten in de wijkgemeente
zijn allemaal afgelast, in ieder geval tot en met 6 april.
Ook de middagpauzediensten in de Bethelkerk gaan tot en met die datum niet door.

Bezoekwerk
Ook in het bezoekwerk moeten wij momenteel terughoudend zijn. Ouderlingen, pastoraal medewerkers, 
diakenen, contactpersonen staan allemaal paraat wanneer er concreet hulp nodig is. De predikant belt van 
tevoren op of hij op bezoek kan komen, verder alleen bezoek op afroep bij crisissituaties of uitvaarten.
Wij leven met elkaar mee, en roepen elkaar op om naar elkaar om te zien, al is het maar door een telefoontje of via 
een kaartje.

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


Dagmeditaties
Nu we in deze weken zo weinig contact hebben: geen kerkdiensten, weinig bezoek, schrijf ik elke dag een 
dagmeditatie bij het bijbelgedeelte van de dag. Ze staan op de website van de Jozefkerk. Ik hoop dat ze voor ons 
tot steun kunnen zijn. Ds. Ron Koopmans

Kerk in Actie 29 maart
Wanneer we niet in de kerk zitten, komt de collectezak niet automatisch voorbij. Toch kan er gegeven voor de 
projecten die Kerk in Actie uitkoos voor de veertigdagentijd. Deze week is de collecte voor een organisatie in Accra,
de hoofdstad van Ghana, die straatmeisjes en kinderen van tienermoeders opvangt. Door gebrek aan perspectief 
in de rest van het land, leven en werken in Accra zo’n 25.000 kinderen op straat.
Gegeven kan via de knop ‘Collecte’ in de kerk-app Scipio, of via rekening NL89ABNA0457457457 t.n.v. 
Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Straatmeisjes Ghana’.

Voedselbank Assen
De Voedselbank in Assen kan momenteel geen pakketten uitreiken. Niet eens zozeer vanwege een gebrek aan 
producten of vrijwilligers, ook omdat het vanwege het coronavirus lastig werken is in het pand aan de 
Brunelstraat. Naar oplossingen wordt gezocht, ook voor de cliënten. Momenteel is vooral financiële steun welkom.
Stort op NL26RABO0107973197 of online via voedselbankhvd.nl/steun-voedselbank. 


