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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Vandaag is het de eerste zondag van Advent. De Heilige Doop wordt bediend aan Pim Koert-Jan
Bruinsma. Thema van de dienst is: Bode van het Licht
LICHTDRAGERS VAN GOD
Roelof Jan en Bianca Noppers
Zacharias, jouw licht schijnt in stilte.
Jouw stem wordt niet gehoord.
God zelf maakte jou stil, opdat je verwonderd leert dat Hij,
die je moeite kent, jou niet vergeet! Hij wijst de weg!
Voorganger
ds. Ron Koopmans
Lezing: Lucas 1: 5-25
Ouderling
Thea Wubs
Diakenen Hennie Kosse, Rinke v.d. Veen en Anneke Geertsema
Koster
Dennis Bouwmeester Muziek: organist Klaas van der Kolk en de Muziekgroep
Liederen voor de dienst: Daar ruist langs de wolken (Joh. de Heer 33); O volk, verdwaald, verloren
(melodie Lied 440)
Liederen in de dienst: Psalm 25: 1 en 2; Klein Gloria (Lied 195); Ik geloof dat God mijn Vader (melodie
Lied 103c); Verbonden met vader en moeder; Lied 139b; Dragers van Gods licht te zijn (melodie Lied
486); God in ons midden (melodie Gezang 221 bundel ’38); Heer uw licht en uw liefde schijnen
(Opwekking 334); Lied 442.
Collecten: drie rondgangen in de dienst, met als bestemming:
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Anneke Overwijk en Claudia
Ismail-Overwijk
Nevendienst voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Sandra van Haren en Tjits
Mondria. Tekst:Lucas 1:5-25, Thema: God wijst de weg. Projectthema: Zacharias wordt stil
gemaakt. Herodes is koning van Judea en regeert namens de Romeinse bezetter het beloofde land. Het
huwelijk van Zacharias en Elisabeth blijft kinderloos. Hun familie sterft uit en zal er niet meer zijn als de Messias
komt (vs. 5-7). Twee voorbeelden van een wereld in nood, die zichzelf niet kan bevrijden. God ziet het en
ontfermt zich. Waar mensen machteloos staat, zal Hij zijn verlossende daden laten zien. God wijst de uitweg.
Zacharias mag stil zijn van verwondering als hij hoort dat hij een zoon krijgt die voor de Messias uit zal gaan. Die
Gods Licht mag aankondigen. Houdt God zoveel van ons; dat kan toch bijna niet? Zacharias gelooft Gods
boodschapper niet; dan moet hij gedwongen stil zijn totdat zijn klein geloof verdwenen is.

Beste ouders/ verzorgers van de kinderen KND:
Vandaag start het advent-project ‘lichtdragers van God’ tot 1e kerstdag 25 december. In het project
staan achtereenvolgens Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus centraal. Tijdens de loop van
het project volgen we hun verhalen en komen op het Kerstfeest uit bij Jezus, de volmaakte
Lichtdrager. Elke zondag versieren de kinderen een kaars. Bij vier ervan is de kaars zelf in 'glas in lood'
stijl getekend als symbool van de gebrokenheid van deze wereld. Toch kan ondanks die gebrokenheid
het licht van God er nog steeds doorheen schijnen. De vijfde kaars in het midden is niet verdeeld in
stukjes. Deze kaars is helemaal heel en staat symbool voor de volmaaktheid van Jezus. Tijdens de
KND wordt er één grote kaars versierd die in de kerk wordt gezet en voor alle kinderen hebben wij het
project ook in een kleine versie. Zodat iedereen deze lichtdragers van God ook thuis heeft. Mocht uw
kind bijvoorbeeld een adventzondag niet bij de KND zijn, dan kan hij of zij de kaars thuis kleuren om
het project compleet te maken. Vriendelijke groet, leiding van de kindernevendienst.

Liturgieboekje - In beperkte oplage is bij beide ingangen vanmorgen een liturgieboekje verkrijgbaar, voor
mensen die moeite hebben met het lezen van de schermen.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Gerrit en mevr. Janna Mulder.
Tienerdienst: Tijdens de dienst van vanmorgen is er ook Tienerdienst in het Open Huis aan de Brink.
Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn daar van harte welkom.
Dopeling: Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan Pim Koert-Jan, zoon van Elwin en Alice Bruinsma, en
broertje van Julian en Mats. Van harte gelukgewenst!
Koffiedrinken: Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee
of fris. Dit wordt geschonken in de kerkzaal. Ook kunt u de doopouders feliciteren.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
20.00 uur: Moderamen, bij Wilma Pol, De Wouden 69
dinsdag
19.30 uur: Diaconie
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. J.H. Soepenberg)
donderdag
10.00 uur: Ochtendbijbelkring; Sing-in gaat NIET door i.v.m. voorbereiden “kerken in kaarslicht”
vrijdag
19-21 uur: Kerken in kaarslicht
Volgende week zondag 9 december is het de tweede zondag van Advent. Voorganger in de dienst is ds. Anton
Verbeek uit Assen. Hij is voor sommigen in de wijkgemeente bekend als leider van de Ochtendbijbelkring. Fijn
dat hij ook eens in een dienst bij ons voorgaat! De lezing is Lucas 1: 26-38. Ds. Verbeek schrijft hierover: God
zoekt mensen niet alleen op in de tempel (zoals Zacharias overkwam), maar ook in een heel gewoon huis in
Nazareth. Daar wordt Maria begroet door de engel Gabriël. Hij vertelt haar dat ze een bijzonder kind zal krijgen.
En Maria “vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.” (Luk. 1:29) Met andere woorden, als God aan het
werk gaat in je leven, is niet zondermeer duidelijk wat er gaat gebeuren.
Vrijdagavond kerken in Kaarslicht.. nog enige hulp noodzakelijk
Vrijdagavond is de kerkzaal weer vol met lichtjes. Dozen vol jampotjes, groentepotjes en appelmoespotten
worden daarvoor deze week uit de kelder gehaald en de kerkzaal binnen gedragen en uitgepakt. En daarna op
hun plaats gezet, langs de banken en in een prachtig figuur voor in de kerk. Maar daarvoor is wel de
medewerking van ons als gemeente noodzakelijk. Om alles die avond, de avond ervoor en de dag erna in goede
banen te kunnen leiden worden nog enkele gemeenteleden gezocht die hieraan mee willen werken. En dat is
nog gezellig ook. Wie hieraan nog bij wil dragen en dan vooral op donderdagavond en zaterdagmorgen kan zich
opgeven bij mij, per email: reinkeimpe@gmail.com of per telefoon; 06-55734610. René de Vries
Kerken in kaarslicht: Op vrijdagavond 7 december zijn de Mariakerk en de Jozefkerk weer sfeervol verlicht
door duizenden waxinelichtjes. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren van beide kerken weer open voor bezoekers. Met
zang en muziek wordt voor passende ondersteuning gezorgd. De kerken nodigen u van harte uit om een kijkje
te nemen en in alle rust te genieten van dit mooie schouwspel. De toegang is gratis, en ook voor bezoekers in
een rolstoel zijn beide kerken goed toegankelijk. Na afloop bent u welkom in en rond het parochiehuis naast de
Mariakerk voor originele Drentse knieperties, een goed glas Glühwein of een kop warme chocolademelk.
‘Kerken in kaarslicht’ duurt tot 21.00 uur. Zie voor mooie foto’s van vorig jaar op de website
www.kerkeninkaarslicht.nl
Vrijdagavondclub - Wij willen alle kinderen die in groep 5 t/m 8 van de basisschool zitten uitnodigen voor de
vrijdagavondclub. Op 7 december gaan we er weer een leuke avond van maken. Wat we deze keer gaan doen, is
nog een verrassing. Kom jij ook? Laat het ons voor 4 december even weten door een mailtje te sturen naar
vrijdagavondclub@jozefkerk-assen.nl
Jonge kerkavond Op 14 november organiseerden we weer een jonge kerkavond in De Jozefkerk. Een gezellige
avond, waarbij we met een man of twintig een mooie opkomst hadden. Na een borrel met een hapje, openden
we de avond met een Bijbelgedeelte, waarna we in groepjes uiteen gingen. In de kleine groepjes leerden we
elkaar beter kennen door onszelf te beschrijven aan de hand van karaktereigenschappen. Dit leverde
mooie gesprekken op waar allerlei persoonlijke en geloofsonderwerpen voorbij kwamen. We spraken ook nog
kort over de invulling van de jonge kerkdiensten. We sloten de avond af met een drankje en een hapje en
een positieve evaluatie: voor herhaling vatbaar! In maart/april weer! Dus houd de agenda in de gaten!

