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Het is de zesde zondag van de Veertigdagentijd, zondag Palmarum, oftewel Palmzondag. 
 
Online kerkdienst 
Vanmorgen uit De Bron een online-kerkdienst, georganiseerd door de drie wijkgemeenten. 
De dienst is te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl 
Voorgangers:      ds. Peter van de Peppel en ds. Harry Harmsen 
Organist         :    Maarten Groen 
De volledige liturgie staat onderaan deze zondagsbrief vermeld. 
 
Een kaart met een groet van de wijkgemeente Jozefkerk gaat vanmorgen naar mevr. Jansema.  
  
Collecten:          1. 40 dagencollecte; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 
 
Vieringen in de Goede Week: aanvulling 
In deze bijzondere en intensieve tijden volgen de ontwikkelingen en de bijbehorende aanpassingen elkaar 
razendsnel op. Daardoor is het overzicht op een volgende week niet altijd volledig. Als we kijken bijvoorbeeld naar 
de komende, Goede, Week dan klopt het al niet meer helemaal zoals het in het kerkblad staat omschreven. 
Vandaar deze aanpassing in de zondagsbrieven van de wijkgemeenten: 
Maandag 6 , dinsdag 7 en woensdag 8 april worden vanaf 19.00u via de Kerkomroep.nl – Adventskerk vespers 
uitgezonden, waarin voorgangers en liturgen uit De Drieklank en Vredenoord voorgaan. 
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag (!) en Stille Zaterdag kunnen de vieringen vanuit De Bron gevolgd worden op 
de manieren zoals elders aangegeven staat in deze zondagsbrief. Dat er op Goede Vrijdag ook vanuit  De Bron een 
dienst zal zijn staat niet in het Kerkblad. De viering is vanaf 16.00u mee te maken via Kerkomroep.nl -De Bron of 
youtube. De Goede Vrijdagviering vanuit de Jozefkerk is vanaf 19.30u. te volgen. 
Voor de meest actuele informatie is het altijd raadzaam de website van de PKA of van uw wijkgemeente te 
raadplegen of de Scipio-app. 
 
Goede Vrijdag 10 april 
komt de online-kerkdienst weer uit de Jozefkerk. Wij gedenken de dood van Christus, en vieren het Heilig 
Avondmaal, dat u thuis met brood en wijn kunt meebeleven. Voorganger is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn: 
Exodus 12: 1-14a en Mattheüs 27: 45-53. 
Liederen in de Goede Vrijdagdienst: Op U vertrouw ik (Psalm 31: 1, 2, 4); O hoofd vol bloed en wonden (NLB 576B: 
1, 3, 4); O wereld, zie uw leven (NLB 577); Jezus, leven van ons leven (NLB 575: 1 en 6); Christus, heilig Godslam 
(Bundel ’38 Gez. 37); Als ik het wond’re kruis aanschouw (Bundel ’38 Gez. 48); Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 
(Liedboek ’73 Gezang 189). Aanvang van de dienst: 19.30 uur. 
 
Paaszondag 12 april 
komt de online-kerkdienst ook uit de Jozefkerk. We vieren de opstanding van de Heer dan in een gezamenlijke 
dienst met predikanten uit de drie wijkgemeenten. Aanvang van de dienst: 10.00 uur. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
zijn allemaal afgelast, in ieder geval tot en met 28 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. 
 
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 
 
Collectes 5 april 
Op Palmpasen wordt in de eerste plaats uw gift gevraagd voor de diaconie van onze gemeente. Op allerlei 
manieren ondersteunt de diaconie – namens ons allen! – mensen, groepen en organisaties in en om Assen. Geven 
kan via de kerk-app Scipio, of op rekening NL08 RABO 0373 7360 61 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Assen. 
De Veertigdagencollecte van Kerk in Actie is voor JOP, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. 
Voor jongeren van deze tijd ontwikkelde JOP onder meer de ‘PaasChallenge’. Via dit spel met Wie is de mol-
achtige elementen – sinds kort ook helemaal online te spelen – mogen jongeren ontdekken dat Jezus ons niet 
weghaalt uit angst en gevaar, maar dat hij liefde, hoop, rust, vertrouwen, geloof en moed geeft om moeilijke 
situaties aan te kunnen. Wie Scipio niet heeft, kan een bijdrage storten op NL52 ABNA 0414 1414 15 t.n.v. 
Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. ‘collecte 40dagentijd’. Als altijd aan het einde van onze diensten, wordt uw 
bijdrage gevraagd voor het onderhoud van de gebouwen. Ook dit kan via Scipio, of door een gift op NL44 RABO 
0373 7157 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Assen o.v.v. ‘onderhoud gebouwen’. 
 
Voedselbank Assen vraagt vrijwilligers 
De afgelopen week heeft de Voedselbank Voedselbonnen uitgegeven. De komende week zullen weer 
voedselpakketten verstrekt worden. Hiervoor is op korte termijn een behoorlijk aantal vrijwilligers nodig: voor het 
inpakken van pakketten; voor het vervoeren van inhoud en voorraad (rijbewijs B1/BE noodzakelijk); en voor de 
uitgifte van pakketten. Gegadigden die niet behoren tot de zogeheten 'risicogroepen corona', kunnen zich per 
mail opgeven bij Michel Holzhausen van Vaart Welzijn: m.holzhausen@vaartwelzijn.nl 
 
Van de commissie kerkomroep 
Afgelopen zondag is de ons toegewezen capaciteit op de kerkomroep volledig gebruikt. Voor de Bron 20 kijkers en 
voor de Jozefkerk 50 kijkers. Via You Tube 185 kijkers. Dit zijn de directe kijkers. Velen hebben op een later 
moment nog teruggekeken. Wij hebben geen cijfers van de mislukte pogingen om de kerkomroep te bereiken. 
Komende zondag 5 april verzorgt wijkgemeente de Drieklank de dienst. Deze is vanaf 10.00 uur beschikbaar op de 
Youtube kanalen van: 
Kerkomroep Assen: https://tinyurl.com/kerkomroep-Assen 
Jozefkerk Assen: https://www.youtube.com/channel/UCXYgHxX8XZgIB-qpHU3geIw 
Voor de vaste kerkomroep-kijkers wordt de dienst uitgezonden via kerkomroep de Bron en Kerkomroep Jozefkerk. 
We krijgen vragen van gemeenteleden naar technische middelen om de diensten te volgen. Niet iedereen heeft 
een smart TV of een tablet om Youtube te bereiken. 
Hiervoor kunnen we mediaboxen beschikbaar stellen die afgestemd zijn op het Youtube kanaal van Kerkomroep 
Assen of Jozefkerk Assen. Deze boxen maken van uw TV een smart TV. Later kunnen deze boxen afgestemd 
worden op Kerkomroep van uw kerk. De kosten van de mediabox zijn 50 Euro. We kunnen deze helaas niet bij u 
thuis installeren. Maar u kent mogelijk wel een handige Harrie die dit voor u kan regelen. Meer informatie en 
instructie vind u in het volgende Youtube filmpje: https://youtu.be/IEdxj65na_k  of wij sturen u desgewenst een 
powerpointinstructie. 
Als u mensen kent die dit bericht niet kunnen ontvangen, geeft u dit dan door. 
Namens de commissie Bert de Vries 0653730956. 



 

 
 
 
 
 
 
      Liturgie 
 
Gezamenlijke Kerkdienst van de Protestantse kerk van Assen zondag 5 april 2020,  
      Palmpasen 
 
Voorgangers:  ds. Harry Harmsen en ds. Peter van de Peppel     Organist:  Maarten Groen 
Zang  : Julia Zaytseva          Mmv zanggroep uit De Drieklank, Jozefkerk en Vredenoord. 
 

- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 118: 1, 3, 9 
- Aandacht voor de liturgische schikking 
- Gedicht Corona Statement door Abel Jagersma 
- Julia Zaytseva zingt Erbarme Dich uit de Matthäus Passion van J.S. Bach 
- Gebed van de zondag      
- Schriftlezing: Mattheus 26, 1- 14   
- Zingen: Lied 558: 1,2,3,4,5 10 
- Overdenking    
- Zingen: Lied 1003 (aangepaste en aangevulde versie)*zie onder 
- Aandacht voor het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en palmpasenstokken 
- Zingen: Lied 555 
- In memoriam 

    Hiektje van der Werff-Olthoff     
    Elsina Hillechina (Ineke) Hollenbeek Brouwer  
    Trijntje (Tiny) van de Belt     

-     Julia Zaytseva zingt Bist Du bei mir van J.S. Bach 
- Inleiding op het gebed door Daniel Kehanpour 
- Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader 
- Zingen: lied 368d 
- Collecte 
- Slotlied: Lied 556 Wegzending en zegen 



 

*NLB.1003.a Stil is de straat. Overal 
 
1  Stil is de straat. Overal 
 mensen in huizen verdwenen, 
 even een luide sirene - 
 stil is de straat overal. 
  
 refrein: 
 Komt er, God, een nieuwe morgen 
 als een teken van uw trouw, 
 worden wij bevrijd van zorgen? 
 God, kom gauw. 
 
2 Klassen, kantoren zijn leeg. 
 Thuis moeten werken of leren, 
 hoe alles organiseren? 
 Klassen, kantoren zijn leeg. 
 refrein 
 
3 Mensen zijn bang overal. 
 Ieder op afstand gehouden: 
 ben je niet ziek of verkouden? 
 Mensen zijn bang overal. 
 refrein 
 
4 Mensen gebonden aan huis. 
 Puzzels of brieven of boeken. 
 Bellen, maar niemand bezoeken. 
 Mensen gebonden aan huis. 
 refrein 
 
5 Veel in ons leven valt stil. 
 Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
 kan ik nog alles betalen? 
 Veel in ons leven valt stil. 
 refrein 
 
6 Stil is de stad. Overal 
 mensen in huizen verdwenen, 
 even een luide sirene - 
 stil is de straat overal. 
 refrein 
 


