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Het is de Vierde Zondag van Advent

Live èn 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.

Voorganger ds. Elly Veldman-Potters

Organist Johan Gerkes

Ouderling Dick Brouwer

Koster Dennis Bouwmeester

Diaken Wieger Vriezema

Lector Froukje van den Berg

Zang Marijke Meilof, ds. Elly Veldman en Gerda Zwama

AVO-team Arie Koopen (presentatie) en Cor Kremer (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.

Lezingen: Matteus 1: 18- 2

Liederen: De hemel roemt de Heer (Psalm 19: 1 en 5); Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 284); Licht in 
onze ogen (NLB 463: 1, 6,7, 8); Zend ons een engel in de nacht (NLB 259: 1, 2, 3 4)
Slotlied: Nu daagt het in het oosten (NLB 444)

Adventsgedichtje (gelezen door Jochem Bouwmeester) 
Het vierde kaarsje mag nu aan
nog één weekje, dan is het feest
feest van vrede, feest van licht
horen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

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.

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer en mevr. Kramer.

Kinderkerstfeest
Helaas gaat het Kinderkerstfeest vanmiddag in de Jozefkerk niet door. Zie voor meer gegevens verderop in deze 
brief.

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)

http://www.sca-assen.nl/


Kerstavonddienst 24 december
Op donderdag 24 december wordt in de Jozefkerk om 20.00 uur een Kerstavonddienst gehouden. Voorganger is 
ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 9: 1-6 en Lucas 2: 1-14. Thema van de dienst: ‘In besloten kring?’ Een 
dienst in intieme sfeer rond het Kerstevangelie en met bekende kerstliederen. Als zangers verlenen medewerking 
Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert en ds. Ron Koopmans. Muzikale medewerking verlenen trompettist Friso Valkema 
en organist Johan Gerkes

Kerstmorgendienst 25 december
Op Eerste Kerstdag 25 december de feestelijke viering van Christus’ geboorte. Voorganger is ds. Ron Koopmans. 
De lezingen zijn Titus 2: 11-14 en Lucas 2: 1-14. Thema van de dienst: ‘Vrede op aarde’. Als zangers verlenen 
medewerking Kevin en Elianne Meiland, Menno van ’t Veld en Gerda Zwama. Organist is Johan Gerkes.

Volgende week zondag 27 december
hoopt voor te gaan ds. Wilbert Dekker uit Kampen.

Kinderkerstfeest
Beste ouders, 
Gezien de recente Corona ontwikkelingen en de nieuwe geldende maatregelen hebben wij helaas moeten 
beslissen om het Kinderkerstfeest in de Jozefkerk niet door te laten gaan. We vinden dit uiteraard erg jammer. 
Hieronder vindt u een aantal YouTube-links, oplopend voor verschillende leeftijden, met het Kerstverhaal:
kerstverhaal van Dick Bruna • nijntje - YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9m-7JGNC_kU
kerstspel gespeeld door kinderen - YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lo2iGM107NA
Het Christuskind: een kerstverhaal - YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TQIEw_l7V-c

Wij wensen u allen een gezegend Kerstfeest!
Met vriendelijke groet, 
De leiding van de nevendienst

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. B. Dubbink)

‘Fysieke’ kerkdiensten Jozefkerk
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering hebben we besloten om fysiek de kerkdiensten onder strikte 
veiligheidsvoorwaarden van het RIVM te blijven houden.
U kunt zich via de website van de Jozefkerk als kerkganger opgeven en daar kunt u ook de voorwaarden lezen 
waaraan u zich moet houden. We blijven een maximum van 30 bezoekers per Kerkdienst handhaven.
We blijven uiteraard de kerkdiensten ook online uitzenden via de Kerkomroep en via YouTube.

Mooi Verhaal
Helaas hebben we moeten besluiten ons project Mooi Verhaal on Tour af te breken. Gelukkig hadden we inmiddels
voldoende kaarten verzameld, beschreven door het winkelend publiek in de stad, om uit te delen bij De Wijde Blik 
en De Slingeborgh, voor bewoners en personeel.
Afspraken met het WZA, VanBoeijen en het Stadhuis zijn echter afgezegd. Het is niet anders.
Afgelopen woensdag was een mooie impressie van ons project in het EO-programma  #NietAlleen te zien, 16.40 
(even terugkijken?). We hopen op betere tijden. Iedereen bedankt voor betrokkenheid en support. We blijven ons 
inzetten voor een Mooi Verhaal in Assen. Daniel Kehanpour, Dick Vos en Bert Altena.

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.

Eindejaarscollecte
Aan het eind van het jaar vragen wij u altijd om een bijdrage voor de eindejaarscollecte. Dit jaar is het doel van de 
collecte het ontwikkelen een plek voor ouderen in de stad om elkaar te ontmoeten. Meer hierover kunt u lezen in 

https://www.youtube.com/watch?v=TQIEw_l7V-c
https://www.youtube.com/watch?v=lo2iGM107NA
https://www.youtube.com/watch?v=9m-7JGNC_kU


de folder.
Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is bij het Kerkelijk Bureau krijgen in de week voor kerst een e-mail
(met inlogcode) met de digitale wijkfolder waarin een kerstgroet van de wijkgemeente staat en het doel van de 
eindejaarscollecte. U kunt uw gift voor de eindejaarscollecte via iDEAL overmaken, of met (internet)bankieren op 
bankrekeningnummer NL22 RABO 0373 7157 30. U vindt de eindejaarscollecte ook in de Scipio app, onder 
‘collecte’. Alvast hartelijk dank voor uw gift!
Als u geen e-mailadres heeft ontvangt u de folder en de acceptgiro in de brievenbus.
Kerkrentmeesters Protestantse Kerk Assen

Vooraankondiging gemeenteavond
Op dinsdag 19 januari a.s. organiseert de Algemene Kerkenraad een gemeenteavond.
Tijdens deze bijeenkomst zal u worden geïnformeerd omtrent het Advies van de commissie Predikanten en 
Gebouwen. Dit advies is in opdracht van de Algemene Kerkenraad opgesteld door een commissie waarin 
vertegenwoordigers uit alle wijken zitting hebben gehad. Het is een advies met het oog op de toekomst van de 
Protestantse Kerk Assen.
Graag zouden we u persoonlijk willen ontmoeten om over dit advies van gedachte te wisselen, maar vanwege 
corona zal dit niet mogelijk zijn. Vandaar dat we de gemeenteavond online gaan organiseren. In een volgend 
Kerkblad zullen wij u hierover nader informeren.
Namens de Algemene Kerkenraad
Thilla Franken.

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 zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.
Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.
Deze zondag gaat het over:

Spiegel van anders zien
Engelen helpen ons in Jezus Christus te geloven
Engelen leven in de hemel, maar zijn geen halfgoden. Ze zijn net als de mensen schepselen van God. De brief aan 
de Hebreeën noemt hen geesten die God dienen en die mensen bijstaan in hun geloof (vs. 14). Als engelen 
verschijnen bij mensen komen ze nooit voor zichzelf, voor hun eigen eer. Ze laten zich niet vereren; mensen 
moeten niet voor hen knielen of hun geschenken aanbieden. Alle eer voor hun werk is aan God. In de brief aan de 
Hebreeën lezen we dan ook dat Gods Zoon veel grootser is dan de engelen. Want Jezus is Koning van hemel en 
aarde. Engelen zijn er om Hem eer te bewijzen.
Engelen zijn spiegels, waarin Zacharias, Maria en Jozef de komst van Christus mogen zien, engelen helpen hen en 
ons om daar met gelovige woorden en daden op te reageren. En in de Kerstnacht zullen zij de herders en ons 
oproepen te geloven dat God in Jezus Christus de vrede op aarde brengt.

https://vertelhetmaar.nl/



