
Zondagsbrief Jozefkerk – Assen
23e jaargang no. 17; 22 december 2019

Contactpersoon 29 december 2019:  Hendrik Terburg (tel. 0952 269 791)  
Kopij voor volgende week inleveren voor dinsdagavond 24 december 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 vierde zondag van Advent, zondag Rorate coeli, 

‘dauwt hemelen van boven’ (Jesaja 45: 8a).

Voorganger dhr. Daniël Maassen van den Brink uit Kampen
Ouderling René de Vries
Diakenen Henk Tibben, Daan Kraan, Jan Haandrikman
Muziek organist Johan Gerkes
Koster Dennis Bouwmeester
AVO-team Arie Koopen (presentatie), Cor Kremer (video)

Lezingen: Jesaja 7: 10-17; Matteüs 1: 18-25

Liederen: Psalm 24: 1, 4, 5; Klein Gloria (NLB 195); Lied 437 (alle verzen; in beurtzang: 1 allen, 2 mannen, 
3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 allen); Kinderprojectlied (melodie Hemelhoog 428); Lied 473 
(alle verzen); Lied 259 (alle verzen); Lied 489 (alle verzen); Slotlied: 433 (alle verzen)

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

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Terburg.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Rosan Beekman en Veronie 
Veldkamp

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis
Bijbeltekst: Micha 7:1-7 en 18-20 Thema:  God is trouw aan zondige mensen

Toelichting Micha roept zijn volk op om Hem weer lief te hebben als de enige God. Dan verandert de straf in 
zegen: een vredevolle wereld waarin iedereen in alles de HEER dient. Maar dat kan alleen als het oude, zondige 
wordt opgeruimd. Alleen dan komt er nieuw leven. Daarom blijft Micha uitzien naar de verlossing en hopen op de 
HEER (vers 7). Hij trekt zich op aan wat God belooft: Op een dag worden is er vrede en geluk in het land, dan zal de 
HEER de schuld vergeven. Dan zal God zich over Israël ontfermen en alles goed maken. Wij lezen deze woorden op 
de laatste adventszondag. Ook in onze omgeving is er veel zonde en verdriet. Toch is het woensdag Kerstfeest, een
dag om feest te vieren en te zingen. Want de Vredekoning die ons verlost, is gekomen. Alles zal nieuw en goed zijn. 
Soms is de wereld nu nog om te huilen, maar straks… God belooft het.

Gedicht bij aansteken Adventskaars (Coby Poelman - Duisterwinkel)
Vier kaarsen schitteren, Die onze Redder is,
nu komt het dichterbij, Vredeverkondiger,
Jezus geboorte, nog maar een paar nachten,
de komst van de Heer. dan klinkt: God zij de eer!

Vanmiddag Kinderkerstfeest
Vanmiddag om 16.00 uur vieren we een sfeervol Kinderkerstfeest, met het thema ‘Licht’. 
Na afloop is er weer een gezellig samenzijn met warm eten en drinken rond de ‘foodtruck’. Alle kinderen, hun 
ouders en familie, en ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om dit feest mee te vieren! 

Kerstnachtdienst
De Kerstnachtdienst op dinsdag 24 december begint om 22.00 uur. Muzikale medewerking verlenen Gospelkoor 
‘Marturia’ uit Aalden, trompettist Friso Valkema en organist Klaas van der Kolk. Voorganger is ds. Ron Koopmans. 
De lezingen zijn: Mattheüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-14, en het thema luidt: ‘Verborgen verleden’. 

Dienst Eerste Kerstdag
Op woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, begint de dienst om 10.00 uur. Muzikale medewerking verlenen het 
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koperkwintet ‘Majestic5’, organist Johan Gerkes en het Jozefkoor. Voorganger is ds. Ron Koopmans. 
De lezingen zijn: Micha 5: 1-4a en Johannes 1: 1-18. Het thema is: ‘Aan het licht gekomen’. 
In beide Kerstdiensten is er een liturgieboekje in beperkte oplage, voor wie de schermen niet kan lezen.  

Volgende week zondag 29 december gaat in de dienst voor kand. John W. Bassie, pastoraal werker te Wezep.

Welkom in de wijkgemeente heten wij de heer en mevr. (Jan en Marijke) Eisses, Julianalaan 19 in Zuidlaren. Wij 
hopen dat zij zich thuis zullen voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.

Bedankt!
Wij willen iedereen van harte bedanken voor de gelukwensen in de vorm van een kaartje, bloemen, bezoek enz. 
die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. Het was hartverwarmend.
met een hartelijke groet, Egbert en Marijke Meilof.

Samen zingen, is twee keer bidden
Zondagavond 12 januari 2020 wordt er een zangdienst gehouden waarin liederen uit de Johannes de Heer bundel 
worden gezongen. Samen zingen wordt ook wel eens twee keer bidden genoemd, omdat zingen ons in contact
met God kan brengen. Juist door wat je zingt, kan God heel dicht bij komen. Daarom kunt u ook nu weer liederen 
uit deze bundel aan ons doorgeven. De avonddienstcommissie van de Jozefkerk nodigt u dan ook van harte uit 
deze te mailen naar: avonddienst@Jozefkerk-assen.nl. Wel graag voor 1 januari as. zodat er daarna nog genoeg 
tijd is om een liturgie vast te stellen met de meest genoemde liederen.

Festival of Lessons and Carols - Zondag 22 december 2019 16:00 uur, Adventskerk Assen
Negen lezingen worden afgewisseld met het zingen van bekende carols, uitgevoerd door het koor en hymns, 
gezongen door de gemeente. Traditiegetrouw is er veel ruimte voor samenzang. Liturg is Kees Richters
De toegang van deze Festival of Lessons and Carols is gratis, maar een ruime gift in de uitgangscollecte wordt zeer 
op prijs gesteld. Zo kunnen we doorgaan met Musica pro Deo. Voor meer informatie zie www.vredenoord-assen.nl

Laatste dagen Mooi Verhaal
De PopUpwinkel in het Forum is vanmiddag 22 december geopend. We ontvangen om 15 uur de jonge studente 
Maartje van Tessel, die dit najaar een preekwedstrijd won. Maandag en dinsdag zijn de laatste dagen van het 
project. De kans om nog een mooi kerstcadeau op een van de 13 goede doelen kramen te vinden. Of om de 
mobiele kapel te bewonderen die voor de winkel staat en waar je een kaarsje kunt branden. (Wie heeft nog een 
opslagmogelijkheid voor de mobiele kapel? Reacties naar stadspredikantassen@gmail.com)
Dinsdag sluiten we het project af, om 16:30 met Kerst voor ongelovigen, in de IJsbaan op het Koopmansplein, 
met live-muziek van Nathan Green en m.m.v. jeugdwerker Daniël Kehanpour en stadspredikant Bert Altena.

Steun Serious Request en kom!
Op dinsdag 24 december komt de estafetteploeg van Serious Request – lopend van Goes naar Groningen - dwars 
door Assen. Als Protestantse Kerk Assen steunen we de actie die Radio3FM deze week live en 24/7 voert tegen 
mensenhandel. En we willen bijdragen. Op dinsdag 24 december bieden we samen met het Open Huis de 
wandelaars koffie aan met een cheque – live op Radio3FM. Bent u erbij? Tussen 9.30 en 10.00 uur op de hoek van 
de Brink en de Brinkstraat (bij de IJssalon). Zo’n laatste wandeldag vraagt de nodige support!
Hoe vet wordt onze cheque? De diaconie draagt bij, de kerkrentmeesters doen een duit in het zakje, 
hoe staat het met u? Doneren kan online via kominactie.npo3fm.nl/groep/protestantsekerkassen 
of cash via de pot in Pop-Upwinkel Mooi Verhaal in ’t Forum.

Nieuwjaarsbijeenkomst 3 januari
De Algemene Kerkenraad nodigt u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de Protestantse Kerk Assen. Deze zal 
ditmaal plaatsvinden op vrijdag 3 januari 2020 van 17:00 tot 19:00 uur in het vernieuwde zalencentrum van de 
Jozefkerk. Onder het genot van een hapje en een drankje willen we met u vooruit kijken naar het nieuwe jaar.
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