Mededelingen
De 1e collecte is voor Vrijzinnig Assen.
De 2e collecte is voor Mama Cash.
U kunt uw bijdrage voor de collectedoelen, behalve
in de collectezak, ook overmaken op bankrekening
NL39 INGB 0000823139 van VVP Assen, met
vermelding van de bestemming.
De bloemen van deze zondag gaan naar <naam
verwijderd ivm privacy>.
Na afloop is er een verkoop door de
'handwerkgroep'.

Vrijzinnig
Assen

1 mei 2022, 13.30 uur
Voorganger: Jasper van der Horst
Muziek: Rianne Meinardi

Op 14 mei is de bijeenkomst van Vrijzinnige Drenthe
Geloofsgemeenschappen in Emmen. Zie ook de
Nieuwsbrief.
Op 15 mei is de inspiratiebijeenkomst met Hetty
Zock over Harry Potter en de zin van het leven.
Voor meer informatie zie website en Nieuwsbrief.

Wilt u meer informatie over Vrijzinnig Assen, kijkt u
dan eens op de website www.vrijzinnig.nl/assen.
U kunt ook contact opnemen met de secretaris van
de Vereniging, Betteke de Groot,
secretaris@vrijzinnigassen.nl

De prijs van vrijheid

Muziek

Verhalen

van oorlog en vrijheid (I)

Woord van welkom

Film

Riek Birza,
Herinneringen van een kind (deel 1)

Verhalen

van oorlog en vrijheid (II)

Aansteken van de kaars
Lied

LB 275 vers 1, 2 en 3

Muziek

Openingswoorden

Film

Riek Birza,
herinneringen van een kind (deel 2)

Inleidende woorden

Verhalen

van oorlog en vrijheid (III)

Stilte

Muziek

Lied

LB 275 vers 4 en 5

Psalm

72: 1-8

Lied

Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.
Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.
Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen,
van geslacht op geslacht.
Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.
Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer
bestaat.
Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot aan de einden der aarde.

Dona Nobis Pacem

Lied
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Gedicht
Merel
Het kwam op die vierde mei
niet door de stilte of het Wilhelmus
waardoor de dodenherdenking
zoveel indruk op mij maakte.
Evenmin door de trieste vlaggen,
de kransen of 'the last post'.
Het kwam door de merel die
ongestoord zijn avondlied zong.
Een ontroerend mooie melodie
vol eenvoud en weemoed.
Hoor ik nu 's avonds een merel
dan is er weer die ontroering,
die weemoed en dankbaarheid.
en in stilte denk ik aan het geluk
om zo vrij als een vogel te zijn.
Annie

Dona nobis pacem

     

LB 1014 vers 1, 2 en 3
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Collecte
Lied

LB 708 vers 1 en 6

Kaars doven, uitzending en zegenbede
Muziek
Ontmoeting met koffie en thee achterin de zaal

