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GO E DE MO RGE N, HARTE LIJ K  WE LKO M IN DE  JO ZE FKERK! 
Het is de zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondag. 

 
Voorganger:   ds. G.J. Gardenier uit Appingedam  
Ouderling:   Ans van de Sande 
Diakenen:   Henk Dassen, Annet Kiers, Anneke Geertsema 
Koster:    Dennis Bouwmeester 
Muziek:   organist Johan Gerkes  
Lezingen:   Uit de Profeten: Zacharia 9:1-10 & het Evangelie: Johannes 12:12-1 
Liederen:  Psalm 72:1,6; Lied 288: Lied 314; Lied 16 (Tussentijds):1,7,10; Wij zijn bij U gekomen; Lied 

550:1; Lied 552:2,3; Gezang 556; Psalm 98:1,3; Lied 425. 

Collecten:  1. 40 dagenactie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen 

 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer en mevr. Dozy. 
 
Oppasdienst: is voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar, verzorgd door Rosan Beekman en Frank de Graaf. 
 
Kindernevendienst: Claudia Ismaïl, Karin de Leth, Sandra van Haaren en Gea van Heuveln 
Bijbeltekst:  Marcus 11-1-11 
Thema:  Palmpasen! Ik kom naar je toe. Jezus wordt toegejuicht wanneer hij rijzend op een ezel Jeruzalem 
binnengaat. Jezus laat zien hoe God voor mensen zorgt, door heel dichtbij mensen te komen. Niet hoog op een 
paard, maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van worden. Hosanna! 
 
Vanavond Welkomdienst 
Vanavond om 19 uur is er in de Jozefkerk een Welkomdienst. Voorganger is ds. S. Stadens uit Rolde. Muzikale 
medewerking verleent het Elspeets Mannenensemble onder leiding van Dick van Asselt. 
 
Goede Vrijdag 30 maart 
is er dienst om 19.30 uur. Wij gedenken de dood van de Heer, en vieren het Heilig Avondmaal. Lezingen zijn: 
Rechters 15: 9-15 en Mattheüs 26: 20-25 en 47-56. Muzikale medewerking verlenen de celliste Teodora 
Nedyalkova en organist Johan Gerkes. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Een liturgieboekje met alle teksten zal 
beschikbaar zijn. 
 
Pasen, zondag 1 april  
vieren wij de opstanding van de Heer. Er zijn twee diensten. 
’s Morgens om 10 uur een feestelijke Paasmorgendienst. Lezingen zijn: Genesis 2: 4b-25 en Johannes 20: 1-18. 
Muzikale medewerking verlenen organist Johan Gerkes en het koor Voice Mail uit Veenhuizen onder leiding van 
Peter Kleefman. Er is ook bij deze dienst een liturgieboekje. 
’s Avonds om 19 uur is er een Paaszangdienst, met het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst. 
Het thema luidt: Opstanding, een groot woord. Voorganger is drs. Evert Akkerman uit Hoogeveen, en organist is 
Harm Hoeve. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag  12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk) 
 
 
 
 



Voorjaarsmiddag. 
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder. U kunt zich nog opgeven voor de voorjaarsmiddag van 13 april a.s. en u mag 
ook een introducé meenemen. Er staat een bus in de hal waar u het aanmeldstrookje in kunt doen. 
Ook kunt u zich aanmelden bij Henk Tibben, tel.0592-407480. Vriendelijke groet, De diaconie 
 
Bedankje 
Dank zij de inzet van velen is het zondag 18 maart gelukt om alle paascollecte enveloppen te verdelen! Allen heel 
erg bedankt, vriendelijk groet Wilma Pol 
 
Hartelijk dank! 
De heer en mevr. Dozy willen graag iedereen uit de geloofsgemeenschap van de Jozefkerk hartelijk 
bedanken voor de vele blijken van meeleven die zij in de afgelopen tijd mochten ontvangen. Zij zijn 
dankbaar weer thuis te zijn. 
 
Collecte 40 dagen tijd 
De laatste collecte in het kader van de 40 dagen tijd staat in het teken van "Steun voor kwetsbare gezinnen 
in Noord-Oeganda".  De kerk zet zich daar in om de moeders te helpen. Denk aan bestrijding van armoede, huiselijk 
geweld en andere (maatschappelijke) problemen. "Mothers' Union", zich voor in met o.a. voorlichting en training 
voor de vrouwen. U steunt hen met uw bedrage. Namens ZWO stedelijk, Daan Kraan 
 
Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij: 
 
Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn, 
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim. 
 
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan. 
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam. 
 
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor. 
Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor.  
 


