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         Vijfde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Judica, ‘doe mij recht’.
     Thema: ‘te drinken geven’.

Voorganger: ds. Ron Koopmans
Lezingen: Jesaja 55: 1-5 en Johannes 4: 1-15 (beiden uit vertaling NBV ’21)  
Liederen: O God, kom mijn geding beslechten (Psalm 43: 1, 3, 4); De werken van barmhartigheid 

(vers 1, 2, 5; melodie NLB 243; tekst zie pag.3); Jezus, om uw lijden groot (NLB 558: 1, 4, 6, 
10); Wij gaan voor even uit elkaar; O alle gij dorstigen (NLB 382, met Jozefkoor);
Bij de Jakobsbron (NLB 188, met Jozefkoor);  Al de weg leidt mij mijn Heiland (Joh. de 
Heer 5); Jezus, leven van ons leven (NLB 575: 1 en 6).  

Muziek: Johan Gerkes, orgel; Jozefkoor
Ouderling: Dick Brouwer
Diakenen: Jan de Wind, Luuk Oosterhuis en Geertje Bolland 
Koster: Epko Haveman
AVO-team: Jacko Duker (presentatie) en Cor Kremer (video)

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid om samen na te praten onder het genot van 
koffie, thee of fris. Van harte aanbevolen!

Collectes:  1. Werelddiaconaat Moldavië*; 2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud Gebouwen 
*40 dagentijd: Kinderen en ouderen in Moldavië
Een groot deel van de bewoners van Moldavië werkt in het buitenland vanwege de hoge werkloosheid en
armoede. De ouderen en kinderen blijven achter zonder zorg of toezicht. De christelijke organisatie 
Bethania trekt zich het lot van hen aan. De kinderen krijgen eten en drinken, hulp bij huiswerk en voor de
ouderen zijn er een gezonde maaltijd, basisvoorzieningen als een douche en wasgelegenheid. Met deze 
collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals de stichting Bethania in Moldavië.
Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons. Dat wij U liefhebben
Doe die liefde in ons ontvlammen Dat wij onze naaste beminnen.
die ons omkeert naar elkaar  Dat wij onszelf beminnen.
die ons doet zorgen voor elkaar. Marinus van den Berg Uit: Medemens 4 



De collectes worden weer gewoon tijdens de dienst gehouden. Natuurlijk kunt u ook nog steeds 
bijdragen geven via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door een bedrag 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 gift bestemd is. 

Paascollecte
Afgelopen week heeft u een folder met de paasgroet van uw wijkgemeente in de brievenbus gekregen (of 
deze ontvangt u binnenkort) of een e-mail met de paasfolder ontvangen, waarin u meer informatie over 
de paascollecte vindt. Het doel van de paascollecte is toerusting voor het uitvaartteam van de 
Protestantse Kerk Assen.  U kunt bijdragen aan de collecte via iDEAL (via de link en de inlogcode die 
vermeld staat in de e-mail die u heeft ontvangen), de Scipio app, acceptgiro of via bankrekeningnummer 
NL22 RABO 0373 715 730. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Medewerkers Kerkelijk Bureau

Tienerdienst:
Vanmorgen is er Tienerdienst, bovenste verdieping, in het Jeugdhonk.
We hopen dat je gezellig mee komt doen.

Kindernevendienst: Claudia Ismail
Bijbeltekst: Johannes 4
Jezus komt bij een put waar een Samaritaanse vrouw water aan het putten is.
Jezus vraagt haar om water, ze schrikt en zegt waarom praat u als Joodse man tegen mij een 
Samaritaanse vrouw?
Jezus zegt als jij mij om water zou vragen dan zou ik je levend water geven.

Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar: Paul Kraan en Esmée Bouwmeester

Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw W. Hummel.
We wensen haar van harte beterschap! 
 
Pastoraal 
Het doet goed als mensen met elkaar meeleven. We horen dat dat veel gebeurt! Fijn.
We leven van harte mee met alle zieken en wensen hen sterkte en moed, en de nabijheid van God en 
mensen. Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar 
pastoraat@jozefkerk-assen.nl

Huwelijksjubileum
Wij feliciteren van harte dhr. en mw. Cruiming-Brouwer, die op 18 april 60 jaar getrouwd zijn.
Wij wensen hen nog een gelukkige tijd samen en Gods zegen. 

Volgende week zondag (Palmzondag)10 april gaat voor: ds. Anton Verbeek.

Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk: voorganger ds. A. van Harten-Tip.
donderdag 10:00 uur: Bijbelkring Psalmen in zaal 1/2 van de Jozefkerk.

      We bespreken Psalm 22. Van harte welkom!

mailto:pastoraat@jozefkerk-assen.nl


Lied ‘De werken van barmhartigheid’, couplet 1, 2 en 5, melodie NLB 243.
De werken van barmhartigheid
ze zijn voor eeuwig en altijd
de stappen die ons leiden tot
het helend koninkrijk van God.

En geef aan wie van dorst versmacht Wij stellen tot in deze tijd
te drinken, want een mens verwacht tekenen van barmhartigheid
dat iemand dan een beker reikt opdat de wereld blijvend merkt
waaruit Gods medelijden blijkt. Dat God door mensenhanden werkt

Zin-in-Zondag start door….
Zondag 10 april is er weer een Zin-in-Zondag bijeenkomst. Na de coronatijd kunnen we jullie weer 
gastvrij ontvangen. Sandra Brandt gaat ons meenemen in het prikkelende thema ‘Een klaagvrij leven’.
Sandra is auteur van het boek Klaagvrije maandag. Hoe onze mindset ons leven bepaalt, is iets wat haar 
haar leven lang al intrigeert. Ze ontmoet bijzondere mensen voor de Klaagvrij leven podcast waarin je 
manier van kijken in het leven een rode draad speelt. ‘Ik hoop hiermee troost, hoop en inspiratie te 
bieden’, zegt ze. Sandra (48) woont in Haarlem, moeder van drie kinderen en was vroeger Intensive Care 
en hartbewakingsverpleegkundige.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Jozefkerk, begint om 11.30 uur en duurt ongeveer een uur. 
Iedereen is van harte welkom. Zin-in-Zondag is ontstaan om als kerk een aanbod te doen aan mensen 
die hun inspiratie niet alleen of niet meer in de reguliere kerkdiensten vinden. We bieden ruimte voor 
eigen inbreng, gesprek en ontmoeting. En, een gevarieerd programma met ruimte voor cultuur en 
muziek. Meer info www.zin-in-zondag.nl

Paasoratorium van Dirk Zwart in Assen en Meppel
De koren Vivace uit Meppel en Adorate Dominum uit Assen voeren twee keer het indrukwekkende 
Paasoratorium (met koor- en samenzang) van Dirk Zwart uit. De eerste keer is in De Kandelaar in Assen 
op 9 april en de tweede keer in de Kruiskerk in Meppel op 16 april.
Dit oratorium volgt het verhaal van Jezus van de intocht in Jeruzalem tot aan Pasen. 
Tussen de muziek door worden de Bijbelteksten gelezen.
De muziek van Dirk Zwart kenmerkt zich door goed in het gehoor liggende melodieën en warme 
harmonieën. Soms, als te tekst daartoe aanleiding geeft, wordt de muziek heel beeldend en wordt de 
muzikale taal dissonanter en moderner.
Algehele leiding: Tineke Wonderman.
Met Piertje Feenstra op trompet, Antoinet v/d Berg op piano en Wietse Meinardi op orgel.
Kaarten via www.adoratedominum.nl

http://www.adoratedominum.nl/
http://www.zin-in-zondag.nl/

