Zondagsbrief Jozefkerk – Assen
22e jaargang no. 15; 9 december 2018
Contactpersoon 16 december 2018: Paula de Jong (tel. 06 17 11 10 70)
Kopij inleveren voor donderdagavond 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
Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk op deze tweede zondag van Advent

“…en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.” (Luk. 1:29)
Gedicht Kindermoment
Amber Prijs en Jasmijn Beekman
Maria, jouw licht schijnt in vertrouwen.
Jij draagt Hem, leeft voor Hem.
God zelf heeft je gezegend, je bent vol verwachting van zijn Zoon,
die zijn liefde op ons richt. Hij komt! God doet wat goed is!

Voorganger

ds. Anton Verbeek

Ouderling
Orgel

Erwin Kramer
Johan Gerkes

Liederen

Psalm 80: 1, 4, 7; Klein Gloria (Lied 195); Lied 463: 1, 2, 6, 7, 8 (Licht in onze ogen); Dragers van
Gods licht te zijn (melodie Lied 486); Lied 482 (Er is uit ’s werelds duistere wolken); Het lied van
Maria (melodie Lied 441); Lied 157a (Mijn ziel maakt groot de Heer); Lied 442 (Op U, mijn Heiland,
blijf ik hopen).

Lezingen

Jesaja 11: 1-10 en Lucas 1: 26-38.

Collecten

1. diaconie ; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar mevr. G. Zwama.

Diakenen
Koster

Wim van Haren, Henk Dassen en Henk Tibben
Marcus Kramer

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Stoyanka Kirova-Stankova en Caia Veldkamp.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Jasmijn Beekman.
Thema: Wat U doet is goed.
Bijbeltekst: Lucas 1: 26-38
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen
Ook in het leven van Maria grijpt God in. Ze leeft in hetzelfde bezette land en is nog niet getrouwd. Gods engel
brengt haar een nog onwaarschijnlijker bericht: ze zal zwanger worden door Gods Geest. God zelf zal de vader
zijn van haar zoon, de Messias, Gods eeuwige Zoon. Maria stelt geen vragen (over Jozef, over de dreigende
schande) en zegt maar één ding, in stille verwondering: Wat U doet, HEER, is goed. U wil ik dienen. Zij zal als
moeder Gods Zoon dragen en zo als gelovige het Licht dragen. Bewonderenswaardig: een jong meisje in een
donkere wereld, zeker van Gods zegen.
Volgende week zondag 16 december
is het de derde zondag van Advent. Dan hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. Lezing is Lucas 1: 39-56. In de
dienst wordt de heer Thijs Zwiers bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Het Jozefkoor verleent
medewerking aan de dienst, en een liturgieboekje is in beperkte oplage verkrijgbaar. Tijdens de dienst is er ook
Tienerdienst in het Open Huis, en na afloop drinken we samen koffie/thee in de kerkzaal.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Kerkenraad
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)
woensdag
20.00 uur: Thomaskring, bij Alie van Veen, Broeklaan 40
donderdag
10.00 uur: Koffie-inloop
donderdag
20.00 uur: Leeskring, in De Bron
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor
Uitnodiging kinderkerstfeest
Wij willen graag iedereen uitnodigen om met de kinderen en de leiding van de kindernevendienst kerstfeest te
vieren in de Jozefkerk op zondag 23 december om 16.00.
Het thema van de dienst is ‘ De herberg zit vol’. De kinderen zijn ook in voorbereiding van deze dienst weer
heel creatief geweest. Na afloop van de dienst kunt u nog nagenieten van een hapje en drankje.
Voedselbank
Zondag 16 december vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk.
Elke 3de zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen. In de hal van de kerk en
bij de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven.
Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee,
ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn.
Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!
De komende week in Mooi Verhaal: Bakkie Troost
Een laagdrempelige activiteit voor iedereen, om samen in gesprek te gaan onder begeleiding van een pastor.
Donderdag 13 december, om 11 uur Elly Veldman, ouderenpastor.
Vrijdag 14 december, om 11 uur Koos Tolboom, pastoor van de RK-parochie.
Donderdagmiddag om 15 uur geeft Ien-ke Vos uit Vries een presentatie over haar project De dansende kerk,
geïnspireerd door het bekende schilderij van Marius van Dokkum.
Vrijdagavond om 19.30 is er een presentatie van de Jeugdraad van de Protestantse gemeente Assen. Speciaal
bedoeld voor jongeren en wie zich betrokken voelt bij de jeugd.
Zaterdagmiddag 15 december ontvangen we de scriba van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland, René
de Reuver. Hij zal spreken over de recente PKN-uitgave Van Migrant tot Naaste, over een christelijke visie op het
vraagstuk van de migratie. Deze activiteit begint om 14.00 uur.
Stuur een kaart
Opnieuw houdt Amnesty in deze adventstijd een kaartenactie. Het is de bedoeling dat u een eigen kaart stuurt
naar een gevangene of anderen.
In het Kerkblad kunt u er meer over lezen, en ook over de brief die na de kaartenactie van 2017 binnenkwam.
Er is keuze uit verschillende adressen, met een voorbeeldtekst voor de kaart en verdere aanwijzingen.
Mee te nemen na afloop van de dienst, bij de uitgang Kerkplein. Namens Amnesty, Marian Nuis
Oproep!
Elke zondag staat er een bloemstuk in de kerk. Daarvoor hebben we bakjes en/of vazen nodig.
Wellicht hebt u bakjes over die niet worden gebruikt. U kunt ze meenemen naar de kerk of bij mij thuis brengen.
Alvast hartelijk dank! Hennie Kosse, Heemskerkstraat 10. Tel. 06 204 444 03.
Storing Kerkomroep
Afgelopen zondag, 2 december, was er een landelijke storing bij Kerkomroep.nl; hierdoor was de kerkdienst
niet live te bekijken. De opnames zijn wel gelukt en de dienst is achteraf terug te kijken.

