
 

26e jaargang no. 28; 19 maart 2023 

Contactpersoon 26 maart: Carine Krale-Schmid 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 23 maart 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 

 
Thema: ‘Koers houden als het stormt’ 

4e zondag in de veertigdagentijd: zondag Laetare (Verheug u!) 

 

Voorganger: ds. Bram Riepma 

Lezingen: Markus 4: 35 t/m 41 
Liederen:  Psalm 122:1,2; Lied 547: 1,2,3 (Met de boom des levens); Lied 547: 4,5,6 (Laten wij God loven); 

Projectlied nevendienst?; Lied 1005 (Zoekend naar licht); Psalm 107: 13,14,15 (Gods goedheid 
houdt ons staande); Lied 352: 1,2,5,6,7 (Jezus, Meester aller dingen); Ga met ons mee (uit: 
Geroepen om te zingen (melodie: Lied 247: Blijf mij nabij) 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Joachim Martijn 
Diaken: Annemiek Korf, Geertje Bolland, Daan Kraan 
Koster:  Ramon Troost 

AVO-team: Willemien Hollander (presentatie) en Kevin Meiland (video) 

Collecte: 1. Project 40-dagentijd; 2. Pastoraat en erediensten; 3. Onderhoud gebouwen 
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld 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 gave bestemd is. 

 Project 40-dagentijd: Colombia 
Armoede en geweld beheersen het leven van velen in Colombia. Hoe ben je daar kerk? Hoe geef je 
daar vorm aan de christelijke boodschap? In 2022, direct na corona, is Jeannet Bierman door Kerk 
in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali, de derde stad van 
Colombia. Jonge mensen worden daar opgeleid tot predikant of kerkelijk werker. Bierman doceert 
pastoraat en diaconaat, maar ook zaken als als gezinspsychologie, conflictoplossing, vredes-
opbouw, geloof in het dagelijks leven, en contextueel Bijbellezen. De uitdaging is om die onder- 
werpen heel direct te laten aansluiten bij de praktijk van alledag, en om werkvormen te ontwik- 
kelen die aanslaan. Dat is een zoektocht die Bierman samen met haar studenten aangaat. 
Mede door onze steun kan Jeannet Bierman haar werk doen in Colombia, en dragen ook wij een 
beetje bij aan het herstel van vrede en gerechtigheid in Colombia. 

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Corry Sprong en Mereth de Jong 

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Johan Schurer 
 Tijdens de veertigdagentijd werken we in de kindernevendienst over verschillende soorten liefde. 

Vandaag staat 'Vriendschap' centraal. De kinderen horen het verhaal van 'De zieke vriend'  
(Lucas 5: 17-26) en maken iets voor in de 'boom vol liefde' die voor in de kerk tot bloei komt. 

Bloemengroet Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw T. Bruinsma- Martens.  
We wensen haar van harte beterschap! 

Koffiedrinken Na afloop van de dienst is er vanmorgen gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van  
een kop koffie of thee. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk.  
Van harte aanbevolen! 

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


Volgende week  
zondag 26 maart, hoopt voor te gaan ds. Lydia van Ketel. 

Pastoraal 
We wensen alle zieken en hun naasten kracht en moed toe, de nabijheid van God en mensen. 
We hebben geen eigen dominee, maar wél mensen die we kunnen inzetten voor pastorale zorg.  
En… de beste zorg is omzien naar elkaar en dat kunnen we allemaal. 
Voor vraag hiernaar kunt u mailen: pastoraat@jozefkerk-assen.nl of bellen: 06-37473766 (Grietje van Selst). 
 
Mede namens mijn man wil ik iedereen hartelijk  bedanken voor het vele medeleven. 
Zoveel lieve kaarten, telefoontjes en niet te vergeten 2x de bloemen van de Jozefkerk ... 
Het voelt als een warme deken om ons heen. 
Het heeft ons zeer gesterkt en meer dan goed gedaan. 
Een hartelijke groet aan U allen van Jans & Joke Barelds 

Hoge nood… 
Op de foto’s uit Oekraïne (zie website van Vredenoord) staat niet de pallet met 2m3 incontinentieluiers. Na 
navraag bleek dat voordat er een foto gemaakt kon worden de inhoud van deze pallet al onder bevolking verdeeld 
was: Er is heel veel behoefte aan dit soort producten zo blijkt. Vandaar onze oproep: Heeft u, komen er, in uw 
netwerk dergelijke hygiene producten beschikbaar die anders weggegooid zouden worden mail mij even. 
We verzamelen dan alles (ook oude rolators!) voor een volgend transport. henk.siekmans.assen@kpnmail.nl       
In het weekend van Palmpasen komen de vier vrouwen uit Polen/Oekraïne weer naar Assen. Wij zijn verheugd dat 
zij, voor hen in oorlogstijd, ons willen bezoeken. Tijdens en na de dienst van 2 april in de Opstandingskerk zal er 
gelegenheid zijn om over hun werk verder te praten. Later meer over deze bijzondere Palmzondag.  
Henk, Helene en Ralph 

Musica pro Deo in de Adventskerk 
Vesper met Barokensemble Consequens o.l.v. Han Warmelink 
Zondag 26 maart om 16:00 
Consequens verzorgt de muzikale invulling van deze vesper met zes zangers, vier blazers, een organist en twee 
violisten. Op de lessenaars staat barokmuziek van Heinrich Schütz en Johann Michael Bach. 
Zoals bij elke viering van Musica pro Deo is er ook deze keer samenzang, die wordt begeleid door Wietse Meinardi 
Liturg is Martien de Pauw. U bent weer van harte welkom! 
Wilt u meer lezen over deze vesper? Kijk dan in het komende kerkblad of op www.vredenoord-assen.nl 
De toegang is vrij. Wilt u een gift geven - wat zeer op prijs wordt gesteld - dan kan dat in de uitgangscollecte, via de 
Scipio app en de QR code (in het liturgieboekje). 
Musica pro Deo verstuurt ook nieuwsbrieven per mail. Wilt u deze mails ook ontvangen? Stuur dan een mail naar 
musicaprodeo@vredenoord-assen.nl met als onderwerp nieuwsbrief. 
Inge Meinardi, namens Musica pro Deo 


