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Het is de Tweede Zondag van Advent.

Vandaag wordt in de dienst de Heilige Doop bediend aan drie kinderen.

Live én online kerkdienst
Gemeenteleden die daarvoor zijn uitgenodigd zijn vanmorgen live aanwezig in de kerkdienst. 
De dienst is natuurlijk ook online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . 
Het laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: bit.ly/youtube-Jozefkerk

Voorganger: ds. Ron Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Zang: Hielkje Jansma, Bertus Middelbos en Henk van Noort 
Ouderling : Johan Sjoers
Diaken : Rieelle Gramsbergen
Lector : Alida Koops
Koster : Betsie Kraan
AVO-team : Kevin Meiland (presentatie) en Andre Krale (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de 
mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. 
In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen. 
Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezing: Lucas 1: 26-56
Liederen: Gods verborgen omgang (Psalm 25: 7 en 10); Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 284); 

Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Herder, neem uw schaapje aan (NLB 347: 2 en 3); 
Laat de kinderen tot Mij komen (Hemelhoog 506, audio); Hoe zal ik U ontvangen (Bundel ’38 
Gezang 1: 1 en 3); Met hart en ziel (Het liefste lied van overzee deel 2 nr. 42); Uit vuur en ijzer 
(Gezangen voor liturgie 531); Verwacht de komst des Heren (NLB 439: 1 en 4).

Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 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.

Adventsgedichtje (gelezen door Mats Naberman) 
De tweede kaars geeft al wat meer licht
Maria en Jozef, het kleine kind.
Ze komen dichter bij
Het kerstfeest dat begint.

Bloemengroet
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer Van der Molen.

https://bit.ly/youtube-Jozefkerk
http://www.sca-assen.nl/


Dopelingen
In de dienst wordt de Heilige Doop bediend aan David, zoon van Joost en Natasja Luinstra,  Jefta, zoon van 
Joachim en Kirsten Martijn  en Rick Joan, zoon van Diedrick en Mathilde Steendam en broertje van Joris 

Volgende week zondag 13 december
is het de derde zondag van Advent. Voorganger is ds. Ron Koopmans. De lezing is Lucas 1: 57-80. Muzikale 
medewerking verlenen Everlien en Piet Bruinsma (piano en gitaar) en Maureen Medema (zang).

Aanmelden
voor de kerkdienst kan via het aanmeldformulier dat u op de website van de Jozefkerk vindt, 
of via inspreken op de voicemail van de Jozefkerk, tel. 0592-357360.

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)

Welkom in de wijkgemeente
de heer en mevrouw (Meino en José) Nijhof. 
Wij hopen dat onze Jozefkerkgemeenschap voor hen tot een thuis zal worden.

Actie Amnesty International
In deze adventstijd houdt Amnesty de jaarlijkse groetenactie voor 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. 
Dit jaar kunt u adressen met voorbeeldtekst voor uw kaart zelf ophalen op de website van Amnesty; u vindt het 
bestand Groetenlijst op pagina:
www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-en-materialen .
Op een kaart tot 20 gram plakt u een postzegel International 1; op een kaart van 20-50 gram: twee van die zegels. 
Stuurt u ook een kaart?
Wilt u kaarten of kaarsen van Amnesty International kopen? Dat kan in de Wereldwinkel in de Rolderstraat.  
Namens de Asser Kerkengroep Amnesty, Marian Nuis

Kinderkerstfeest - zondag 20 december
Beste ouders,
In deze tijden, waarin we elkaar al heel lang niet hebben gezien, willen we graag een sfeervol en intiem 
Kinderkerstfeest organiseren op zondag 20 december. 

Het thema van het Kinderkerstfeest is: Kerstgedachten. Om de kinderen hierin een inbreng te geven, vragen we 
hen om van tevoren hun eigen kerstgedachten op papier te zetten, zonodig met hulp van u. Waar denken ze aan 
met kerst? Is het het lekkere eten, misschien cadeautjes of denken ze aan de geboorte van het kindje Jezus?

Houden ze het bij zichzelf of denken ze misschien ook aan de wereld om hen heen? Bij meerdere kinderen uit één 
gezin, mag dit een gezamenlijk verhaaltje worden, maar het mag ook apart.  De bedoeling is dat de kinderen 
tijdens de kerstviering dit aan elkaar voorlezen. Als uw kind daarvoor nog te jong is, zullen wij dat samen met uw 
kind doen. Omdat we deze kerstgedachten graag in de kerk willen ophangen, om de rest van de gemeente een 
indruk van het Kinderkerstfeest te geven, vragen wij u dit van te voren te mailen aan ons, zodat wij hiervoor 
kunnen zorgen. 

Omdat we ons uiteraard aan alle Coronamaatregelen willen houden, kunt u als ouder(s) helaas dit jaar niet bij de 



viering  aanwezig zijn. We hopen op uw begrip hiervoor. 

Om de kinderen gespreid te kunnen ontvangen, hebben we een inloop van 15.45 tot 16.00 uur via de hoofdingang 
van de kerk aan het Kerkplein. Wilt u daar op gepaste afstand van elkaar wachten, totdat u van ons een seintje 
krijgt om uw kind(eren) naar binnen te brengen? Graag één ouder per gezin. Eenmaal binnen kan uw kind de 
kerkzaal in en vragen wij u om de jas(sen) van uw kind(eren) op te hangen en via de looproute de kerk aan de 
achterzijde (Collardslaan) te verlaten. 
Het ophalen gaat op dezelfde manier tussen 16.45 en 17.00 uur: u kunt, na een seintje van ons, aan de 
Kerkpleinzijde de kerk binnenkomen, de jas(sen) meenemen en samen met uw kind(eren) de kerk aan de 
achterkant verlaten. 

De opgave voor het Kinderkerstfeest en de Kerstgedachten van de kinderen zien we graag tegemoet voor 16 
december via kindernevendienst@jozefkerk-assen.nl. Geeft u eventuele allergieën ook even door i.v.m. het 
drinken en iets lekkers wat de kinderen zullen krijgen? 
 
We hopen er voor de kinderen een mooi Kinderkerstfeest van te maken. 
 
Met vriendelijke groet,
de leiding van de kindernevendienst



Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: ‘Vertel het 
maar’ halen.
Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.
Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te
verzinnen) wachtwoord worden opgegeven.
Jullie vinden de site op: https://vertelhetmaar.nl/ 
In de zondagsbrief proberen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.

Een engel bewijst Gods liefde
De engel Gabriël weerspiegelt Gods liefde voor Maria. Zij is uitgekozen om moeder van 
de Messias te zijn. Gelovig vraagt ze naar wat in haar leven zal gebeuren. De engel 
antwoordt dat God door zijn Geest haar zijn Zoon geven. Dan geeft Maria de engel haar 
antwoord voor God mee. Hij mag ook haar boodschapper naar God zijn: Ik wil de HEER 
dienen, zoals u zegt moet het gebeuren. In Gods dienaar herkent ze God zelf. Als de 
HEER haar zo liefheeft, zal ze Hem liefhebben en doen wat Hij haar vraagt.



Lucas 1: 26- 38
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