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Contactpersoon 7 april: Pier Schipper, tel. 06-24429685
Kopij inleveren voor donderdagavond 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
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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Laetare, ‘verheugt u’, naar Jesaja 66: ‘verheugt
u met Jeruzalem’. We vieren op deze zondagmorgen een gezamenlijke dienst met Vrijzinnig Assen.
Thema: ‘Vergevend mededogen …’
Voorganger mevr. Foekje Dijk
Ouderling Bert Prins
Diakenen Anneke Geertsema, Daan Kraan en Bernard Enthoven
Koster
Marcus Kramer
Organist Johan Gerkes
Lezing
Evangelie naar Lucas 15: 11 – 32
Liederen
Intochtslied 122: 1; Klein Gloria; lied 122:3; Goedemorgen, welkom allemaal (Knd);
lied 791: 1, 2 en 3; lied 791: 4, 5 en 6; lied 925; slotlied 841: 1,2 en 3
Gedicht
uit de bundel ‘Experimenten’ van Geerten Gossaert De Moeder
Collecten:
drie rondgangen in de dienst, met als bestemming:
1. vrije collecte*; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
*In deze dienst is de vrije collecte voor de Rudolphstichting. De Rudolphstichting heeft
compassie voor kwetsbare kinderen en wil dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op
te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Ze bevorderen ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door ons in te zetten voor opvang in
gezinshuizen. En zetten zich in voor het opgroeien in een stimulerende woon-, leer- en
leefomgeving. U kunt ook op bankrekening NL60RABO0150002297 geld overmaken.
De Diaconie.
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Yvonne de Wit en Frank de Graaf
Nevendienst voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Claudia Ismaïl
Lucas 23:1-25 - Projectthema: Niet kiezen is ook kiezen. Pilatus ondervraagt Jezus en stelt vast dat Hij geen
gevaar is voor de keizer en het Romeinse rijk: onschuldig. Omdat de hogepriesters aandringen stuurt hij Jezus
naar Herodes. Hij verhoort Jezus en laat Hem bespotten, maar veroordeelt Hem niet. Pilatus spreekt daarna
geen recht, maar hoopt dat de aanwezigen kiezen voor de vrijlating van Jezus in plaats van Barabbas, een
beruchte moordenaar. Nadat hij Jezus heeft laten geselen blijft de menigte zijn dood eisen. Zelf kiest Pilatus
daar niet voor, maar hij geeft Jezus aan hen over. Dat kiezen voor zijn eigen gemak is ook een keuze, omdat het
vervolg duidelijk is: Jezus wordt gedood. God vraagt ons Jezus te volgen, voor Hem te kiezen. Doen we dat niet,
dan komen we niet dichter bij God. Het gevolg is dat we dan tegen Hem kiezen en doen wat onszelf het beste
uitkomt. Gelukkig is Jezus anders. Hij kiest voor ons, ook al geeft Hem dat op de korte termijn veel ellende.
Want Hij blijft trouw aan het doel: Gods plan om ons te redden moet hoe dan ook doorgaan.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Margriet Kroon.
Koffiedrinken - Na afloop van de dienst van vanmorgen is er weer gelegenheid samen na te praten
onder het genot van koffie of thee. Dit wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte aanbevolen!
Volgende week zondag 7 april is het de vijfde zondag in de Veertigdagentijd. In de dienst gaat voor
ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 58: 7-10 en Lucas 20: 9-19. Voor de dienst is er samenzang,

tijdens de dienst is er Tienerdienst in het Open Huis, en na afloop drinken we samen koffie/thee in de
kerkzaal. Een liedblad met liederen van buiten het liedboek is in beperkte oplage verkrijgbaar.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
20.00 uur: Moderamen
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)
woensdag
19.30 uur: Diaconie
woensdag
20.00 uur: Thomaskring, bij fam. Van Veen, Broeklaan 40
donderdag
10.00 uur: Ochtendbijbelkring
donderdag
19.30 uur: Sing In
Belijdeniskring
Over enkele weken, ná Pasen, starten we in onze wijkgemeente weer met de Belijdeniskring. Zeven
woensdagavonden tussen Pasen en Pinksteren komen we samen om ons voor te bereiden op wellicht de
belangrijkste stap die een mens kan maken, namelijk de keuze om Jezus Christus te belijden als ook de Heer
over jouw leven. Daarmee treed je ook toe als lidmaat van de wereldwijde Kerk van Christus. Of, als je door de
doop als kind al lid van de Kerk bent, bevestig en beaam je door je belijdenis die doop. Het is hoe dan ook heel
waardevol om in kringverband je bezinnen op het geloof en op die belangrijke levenskeuze. Wie graag mee wil
doen: geef je op bij ds. Koopmans (tel 314877, of per mail ds.r.koopmans@home.nl). Ook als je nog niet zeker
bent of je al of niet belijdenis wilt doen, maar je je daarop wel wilt oriënteren, ben je van harte welkom op deze
kring.
Mijn naam is Lydia Bakker en ik ga op 11 en 12 april 155 km fietsen voor mijn school, Evangelische
Hogeschool in Amersfoort! De EH biedt een breed en zeer waardevol tussenjaar aan voor jongeren en legt de
focus op persoonlijke ontwikkeling. Zo hebben we o.a. het vak Studiekeus, Geloofsontwikkeling, Persoonlijke
Ontwikkeling en Presenteren. Kortom een heel waardevol jaar dus! Maar omdat de EH niet door de overheid
gefinancierd wordt en de school van giften moet leven heerst er momenteel een groot financieel tekort. De EH
heeft nog zo’n €150.000,- euro nodig om alles te kunnen bekostigen. Kortom, dat is flink veel geld. Omdat ik
weet dat alle kleine beetjes helpen zet ik mij, samen met mijn tutorgroep, in voor de EH om zo veel mogelijk
geld op te halen. Wilt u onze actie voor de EH steunen, dan kunt u geld doneren! Ga
naar www.steuneh.nl/sponsoractie2019/lydiabakker U kunt mij ook altijd nog na de dienst aanspreken voor
eventuele vragen.
Alvast bedankt!

De volgende dienst van Vrijzinnig Assen, samen met de Doopsgezinde gemeente is op zondag 21 april,
1e Paasdag om 10.30 uur in de Dgz. Kerk. Voorganger in deze dienst is Foekje Dijk, m.m.v. van ’t Akoortje o.l.v. Maarten Groen. Tiny van Nimwegen bespeelt het orgel.
Op donderdag 4 april 20.00-22.00 uur houdt Vrijzinnig Assen een bijeenkomst in het Odd Fellowhuis, H. de
Ruiterstraat 2. Dr. Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit houdt een
lezing over zijn boek ‘Heilige onrust’ Een pelgrimage naar het hart van religie.
Oude geloofszekerheden verdampen en veel mensen kunnen eigenlijk weinig meer met de traditionele
geloofsleer. Met name bedoeld voor hen die besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dit
moeilijk onder woorden kunnen brengen.
De auteur komt hierover vertellen en neemt ons mee op die zoektocht naar de kern van geloven.

