
Zondagsbrief Jozefkerk – Assen
23e jaargang no. 15; 8 december 2019

Contactpersoon 15 december 2019:  Anneke Kramer 0592 347 993  
Kopij voor volgende week 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

____________________________________________________________________________________________

Het is vandaag de tweede zondag van Advent.

Voorganger ds. R. Koopmans
Ouderling Thijs Zwiers
Diakenen Gerda Zwama, Imke Zeilstra en Anneke Geertsema
Muziek organist Johan Gerkes en het Jozefkoor
Koster Epko Haveman
AVO team Cor Kremer (presentatie) en Martin Vrieling (video)
Lezingen: Jesaja 11: 1-10 en Mattheüs 3: 1-12.
Liederen: Geef, Heer, de koning uwe rechten (Psalm 72: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Verwacht de komst 

des Here (NLB 439: 1, 2, 3); Kinderprojectlied (mel. Hemelhoog 428); Kom tot ons, o Langverwachte 
(Het Liefste lied II nr. 34, met Jozefkoor); Kwam van Godswege (NLB 456b, met Jozefkoor); 
O wijsheid, daal als vruchtbare taal (NLB 466: 1, 3, 6, 7); Als tussen licht en donker (NLB 452: 1) Op 
U, mijn Heiland, blijf ik hopen (NLB 442).

Collecten 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer en mevr. Van der Molen.
Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Stoyanka Kirova en Yvonne de Wit 
Nevendienst Claudia Imaïl en Tjits Mondria

Bijbeltekst: Micha 2: 6-13 Thema: Het volk van de Heer 
Toelichting: Het volk wil dat Micha stopt met het aankondigen van dreigend onheil. “Zo is God 
toch niet?”, denken ze. God heeft eindeloos geduld met ons. Micha antwoordt dat Gods goedheid 
moet samengaan met een leven tot zijn eer. Daar passen vijandigheid, roof en onreinheid niet bij. 
God komt op voor wie zijn weg gaan en zal daarom straffen wie zich daar niets van aantrekken. Zo 
geeft Gods straf voor de dader hoop voor het slachtoffer. En wie weet komt de dader tot inkeer.

Gedicht bij aansteken Adventskaars
Twee kaarsen branden al, Zie hoe het lichter wordt, 
richten de aandacht op blijdschapverkondigers,
Jezus geboorte, komende zondag zien
de komst van de Heer. wij ze graag weer.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Postzegels en kaarten.
Het is weer de tijd dat we elkaar van alles toewensen. Als u een kaart ontvangt, wilt u dan de postzegel eraf halen 
en de kaart bewaren voor Kerkinaktie. Vooral de kaarten met Anton Piecktekeningen brengen geld op voor allerlei 
goede doelen. Het hele jaar kunt u postzegels en kaarten in de bestemde bussen doen die in de hal van de kerk 
staan. De diaconie

Stuur een kaart
In deze adventstijd houdt Amnesty een groetenactie, gericht aan personen die te maken hebben met onrecht en 
onderdrukking. Vanuit ons vrije land kunnen wij in elk geval onze morele steun geven; want lang niet overal zijn 
mensenrechten vanzelfsprekend. In de hal van de kerk vind je adressen, met een voorbeeldtekst en meer 
informatie. Stuur jij ook een kaart? Namens Amnesty, Marian Nuis.



Beste gemeenteleden 
22 december vieren we met de kinderen kinderkerstfeest. We gaan het kerstverhaal uitbeelden doormiddel van 
een schimmenspel. We willen vragen of iemand van de gemeente een bouwlamp te leen heeft. Mail naar
claudia.ismail1973@gmail.com. Alvast bedankt

Gelukwensen
Onze hartelijke gelukwensen gaan naar de heer en mevr. (Egbert en Marijke) Meilof, Moezelstraat 8. Zij zijn op 12 
december as. 50 jaar getrouwd, en dat is zeker de moeite waard om dankbaar te gedenken en te vieren. Wij 
wensen hen samen met de kinderen en allen die hen dierbaar zijn van harte nog veel goede jaren toe onder de 
hoede van Gods Zegen.

Online toezeggen voor de actie Kerkbalans
kan in december via de app of  op www.pkn-assen.nl. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig. Gemeenteleden van 
wie het e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau hebben per e-mail een inlogcode ontvangen om hun 
toezegging in te vullen. Heeft u uw e-mailadres nog niet doorgegeven of is uw e-mailadres veranderd? Stuurt u dan
een e-mail naar: kerkelijkbureau@pkn-assen.nl. Als u online heeft toegezegd, krijgt u in januari geen brief meer 
voor de actie Kerkbalans bij u thuis bezorgd. Het Kerkelijk Bureau stelt het erg op prijs als u online uw toezegging 
voor de Actie Kerkbalans wilt invullen. Het scheelt veel tijd en papier, dus ook veel geld!
Mogen wij weer op toezegging rekenen? College van Kerkrentmeesters

Voedselbank
Zondag 15 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 zijn:  groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee, ontbijtkoek, evergreen. 
Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn. U kunt ook een financiële gift geven!

Herhaalde oproep
Omdat 4 collectanten om diverse redenen hun medewerking hebben opgezegd zoeken wij voor het nieuwe jaar 3 
nieuwe collectanten die mee willen helpen dit stuk gemeentewerk in stand te houden. Wij willen de collectanten 
die stoppen, bedanken voor hun inzet. Opgave via de mail hrhuizinga@gmail.com of 0612066844/0650536520

Kerkelijke PopUpwinkel Mooi Verhaal
Donderdag 12 december is er het Textiellab, waar je kleding kunt laten repareren en ruilen. Vrijdag 13: het 
Overdagkoor zingt om 15.00 uur. Vanaf 16 uur kun je met Daniël Kehanpour in de ballenbak zitten om met elkaar 
in gesprek te gaan naar aanleiding van vragen die je in de ballen vindt. Zaterdag 14: jaarlijkse schrijfactie Write for 
Rights van Amnesty International. Meer nieuws op FB Mooi Verhaal Assen of pkn-assen.nl

Volgende week zondag 15 december
is het de derde zondag van Advent. Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 35: 1-10 
en Mattheüs 11: 2-11. Organist is Johan Gerkes en pianiste Everlien Bruinsma. Voor de dienst is er inzameling voor 
de voedselbank, tijdens de dienst is er Tienerdienst en na afloop gezamenlijk koffiedrinken.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Kerkenraad
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
woensdag 20.00 uur: Thomaskring (bij Johan en Marjolijn, Graafschap 77)
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloop
donderdag 19.30 uur: Leeskring (bij Hans en Gea in Tynaarlo)


