
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventskerk - Assen 
 
  
3 juni 2012 
Trinitatis  Drie-eenheid  
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Intrede            
 
orgelspel, mededelingen                                             

allen gaan staan 
 
Intochtslied    Psalm 146: 3 en 4 
 
 
Toenadering  
 v. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,  
   dat ik u  horen mag met  hart en ziel 
 
 a.  
 
  
 
 v. Woord ons  gegeven, God  in ons midden,  
   toekomst van vrede, wees hier aanwezig, 
   uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
   Zie ons, aanvaard ons, laat ons niet vallen 
 
 a.  
 
 
  
 v. Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
   Dat wij niet vallen terug in het stof. 
   Zend uw geest, dat wij worden herschapen  
 
  
 a.  
 

 
 v. Dat wij U horen, dat wij U leven, 
   mensen voor mensen, alles voor allen. 
   Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
  
 a.  
 
 
 v. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
   Dat ik U horen mag met hart en ziel 

                                              allen gaan zitten   
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Kyrië 
v. Laat ons de Eeuwige om ontferming aanroepen voor de nood in de wereld:  
    en daarom zingen wij: 
  

 
 
Glorialied:  Gezang 95: 3 

  
de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 en nemen het licht van de Paaskaars mee 
 
De Heilige Schrift   
 
Groet 
v. De Levende zal bij u zijn 
a. De Levende zal u bewaren 
 
Gebed van de zondag 
v.     ……deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.   
a.     Amen    
 
Lezing uit het Oude Testament, Ruth 2: 2 t/m 17 
Zingen: Gezang 252: 1 en 2 
  
Lezing uit het Nieuwe Testament, Mattheus 6: 30 - 33   
Acclamatie 
 
Overdenking 
Zingen: Gezang 481: 1 en 2 

                                           de kinderen komen terug uit  
de kindernevendienst met het voorbedenboek 
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Gaven en gebeden        
 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: werelddiaconaat 
2e rondgang: landelijk kerkenwerk 
 
 
Voorbeden 
v. ..................................................................... (na iedere bede):  
    zo bidden en zingen wij allen tezamen:    

 
 
- stil gebed 
 
- allen:  Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
             uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk  kome, 
             uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op d e aarde. 
             Geef ons heden ons dagelijks brood 
             en vergeef ons onze schulden, 
             gelijk ook wij vergeven onze schuldena ren 
             en leid ons niet in verzoeking, maar v erlos ons van de boze, 
             want van U  is het Koninkrijk en de kr acht en de heerlijkheid 
             tot  in eeuwigheid.  
             Amen. 
 
 
Slotlied:  Psalm 68: 2 en 3 
 
Wegzending en Zegen 
v…………………………….. 
a.     
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- uitgangscollecte voor plaatselijk kerkenwerk 
 
- vriendelijk verzoek om aan de rolstoelbegeleiders de ruimte te bieden    
  de kerkzaal als eersten te verlaten 
 
- er is gelegenheid om – bij koffie, thee of frisdrank – nog wat na te praten     
  U bent hartelijk uitgenodigd (ook om daarvoor een kleine bijdrage in de  
  koffiepot te deponeren) 
 
- liturgie en woorden van overweging uit deze dienst (en nog veel meer  
  informatie) kunt u nalezen op de website: www.adventskerk-assen.nl 
  De hele dienst is ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl 
 
 
 
 
 
 
Agenda en mededelingen 
 
Evensong  
 Vanmiddag wordt  er om 16 uur in de Adventskerk een Evensong 
 gehouden. De koorgedeelten worden gezongen door het Vocaal 
 Ensemble Het Hoogeland, onder leiding van de bekende dirigent Edwin 
 Velvis en het orgel wordt bespeeld door Wietse Meinardi. 
 
Heeft u het invulformulier al ingeleverd? 
 Onlangs ontving u het invulformulier via de e-mail, kerkblad of tijdens het 
 koffiedrinken. Heeft u al een keuze kunnen maken en tien vakjes 
 aangekruist en uw droomkerk ingevuld? Lever het dan in bij de kosterij of 
 bij de aangegeven adressen op het invulformulier.  
 Heeft u een nieuw Invulformulier nodig? Klik op de homepage van de 
 website www.adventskerk-assen.nl 
 
Actie Vakantiegeld samen delen 
 Bij de uitgang liggen de formulieren voor de actie Vakantiegeld samen 
 delen. Neemt u een formulier mee voor u zelf of voor mensen in uw 
 omgeving die mogelijk voor deelname in aanmerking zouden kunnen 
 komen? Ook vindt u hierop het bankrekening nummer waar u uw 
 bijdrage op kunt storten.  
 Uiterste inleverdatum voor de aanvragers is maandag 18 juni. 
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Inbrengtentoonstelling,  
Anders in Beeld drie,  “Hout tot Behoud” in de Adve ntskerk. 
  U las het al in het kerkblad. Van 6 juli tot 15 september organiseert de 
 werkgroep Kerk en Kunst voor de derde keer een inbrengtentoonstelling 
 voor gemeenteleden, buurt- en stadsgenoten. 
 Het eerste jaar toonden we schilderijen, het tweede jaar foto’s, nu wordt 
 het thema: 
 

Religieuze Wandteksten en 
Ansichtkaarten 

  
 Nieuwe  mogelijkheden dus om anders in beeld te komen. 
 Wie heeft nog een religieuze wandtekst uit de eerste helft van de vorige 
 eeuw aan de wand hangen of op zolder liggen? Ansichtkaarten met 
 religieuze teksten uit de zelfde periode zijn ook welkom. 
 Graag willen we die van 6 juli tot 15 september op panelen in de kerk 
 tentoonstellen. Het begin is er maar we hebben nog niet genoeg aanbod 
 voor een royale tentoonstelling.  
 Voor informatie en overleg: Piet Keun, Pelikaanstraat 7, Assen 
 Tel.315781,email: pietkeun@home.nl 

 

Expositie ‘KLEURRIJKE IMPRESSIES’ schilderijen van Rolf Smit          
 Rolf (1965) groeide op in Assen-Oost, bezocht daar de Fontein school en 
 daarna de Christelijke Scholengemeenschap.  
 Hij volgde de ABK Minerva te Groningen en studeerde daar af met 
 schilderen en grafiek als hoofdvakken.  
 Sinds 1990 werkt hij als docent beeldende vorming bij het Praedinius 
 Gymnasium te Groningen.  
 Zijn atelier is gevestigd in Peize.     
 In Rolf’s figuratieve schilderijen spelen kleur en sfeer een belangrijke rol. 
 Vakanties en reizen maar ook indrukken uit zijn dagelijkse omgeving 
 dienen als inspiratie.  
 De kleuren en lichtval geven hem aanleiding het schilderij 
 impressionistisch of expressionistisch uit te werken.                

 Duur expositie: zondag 20 mei tot woensdag 4 juli 2012 
 Bezoektijden: vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur en 
 zondagmorgen rondom de kerkdienst van  9.30 uur. 
 Werkgroep Kerk en Kunst van de Adventskerk 
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Adventskerk Open kerk 
 
Woensdagmiddag van 16.00 -17.00 uur 
Meditatie bij de Schriften onder leiding van de pastores van GGZ en de 
wijkpredikant   (de kerk is open vanaf 15.45. Om 16.00 uur gaat de deur 
tijdelijk dicht tot ongeveer 16.30 uur om de meditatie niet te verstoren) 
 
Vrijdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur 
Stiltemoment rond de paaskaars, gelegenheid tot bezinning en gebed 
 
 
Protestantse Wijkgemeente Vredeveld  
 
Voorganger in deze dienst : ds. Bart Gijsbertsen 
Organist     : Peter Siebesma 
 
 
Wijkpredikant:  
ds. Helène van Noord   
Zevensterstraat 2 
9404 JJ Assen 
Telefoon: 300 388 
E-mail: h.van.noord@planet.nl  
 
 
Telefonisch spreekuur:  
Dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00-10.00 uur 
 
Contactpersoon pastorale zorg:  
Jaap Bos, tel. 316 403, e-mail: jaap.roeli.bos@home.nl 
  
Contactpersoon algemene zaken / scriba: vacant 
Voor informatie en overleg: Leny Schoonfeld, telefoon: 350 994  
E-mailadres kerkenraad: scriba@adventskerk-assen.nl 
 
 
 
 
       Verzoeken tot plaatsing van mededelingen vóór dinsdag indienen bij: 

Annie Horlings,  tel: 311584,  e-mail: anniehorlings@kpnplanet.nl 
Marjolein Kleve, tel: 318881,  e-mail: dtp@albertskleve.nl 8 

 

 
 
 
 


