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Contactpersoon 28 november 2021: Pier Schipper  (tel: 06 2442 9685)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 25 november 18:00 uur
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Thema: Naar het hemels Vaderland

Eeuwigheidszondag

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden,
 en weten hen geborgen in Gods hand.

Voorganger: ds. Ron Koopmans
Lezingen: Psalm 137: 1-6; Hebreeën 11: 1-3 en 8-16, uit de vertaling NBV’21
Lied voor de dienst: Neem, Heer, mijn beide handen (Bundel ’38 Gezang 232)
Liederen in de dienst: Wat de toekomst brengen moge (NLB 913: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Als de hemel vol 
gezang is (Liefste lied van overzee deel 1 nr. 6, met Jozefkoor); Er is een land van louter licht (NLB 753: 1 t/m 4); 
Hing niet het wolkendek zo zwart (NLB 753: 5 en 6); Voor de toegewijden (NLB 732, met Jozefkoor); U zij de glorie 
(NLB 634); Ga maar gerust (Liefste lied van overzee deel 2 nr. 15).

Orgel: Johan Gerkes

Ouderling: Ernst Lutgert
Diaken: Hennie Kosse en Gerda Zwama
Koster: Epko Haveman

AVO-team: Kevin Meiland (presentatie) en Marten Kloeze (video)

Collecten: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door een bedrag 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.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Tineke Urban en Nienke Gaasbeek

Kindernevendienst: Sandra van Haren
Bijbeltekst: Zacharia 6: 9-15
Thema: De kroon op de tempelbouw
Nu alle dreiging van vijanden uit de weg is geruimd, is het duidelijk dat de tempel afgebouwd kan worden. Volken 
van ver weg zullen zelfs komen helpen. Wat een vooruitgang! Van goud en zilver wordt een kroon gemaakt voor de 
hogepriester Jozua. Belangrijker nog dan het gebouw zelf is immers dat in de tempel in eerbied en vreugde de 
Heer vereerd kan worden. Priesters kunnen weer bidden en offers brengen aan de HEER. Daarom zal hogepriester 
Jozua Israël leiden. Zacharia mag Jozua bemoedigen door te zeggen dat de Telg (de afstammeling) de tempel van 
de HEER eens zal herbouwen. Naar Hem, de Messias, wijst deze hogepriester vooruit. Hij zal Koning zijn over Israël 
en alle volken op aarde. Hij vraagt geloof, luisteren naar de HEER.

http://www.sca-assen.nl/
tel:06


Bloemengroet
De bloemen uit de gedachtenisdienst gaan vandaag naar de heer Imke Zeilstra. 
We wensen hem van harte beterschap toe!

Pastoraal
Wij wensen alle  zieken wensen de nabijheid van God en mensen toe. Troost voor wie een dierbare verloor.
Als u vermeld wilt worden in deze rubriek, of als u iemand hebt gesproken, die aandacht behoeft en diegene wil 
vermeld worden, dan kunt u de naam en adresgegevens doorgeven aan: pastoraat@jozefkerk-assen.nl

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

Dienst zondag 28 november
In de dienst van 28 november gaat voor drs. Bernie Wiegman.

 Cantatedienst in de Adventskerk  -  Zondag 28 november 16:00 uur
Op 28 november 2021 voeren koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Marion Bluthard, in het kader 
van Musica pro Deo, de adventscantate ‘Nun komm der Heiden Heiland‘(BWV 61) van J.S. Bach uit. Verder zingt het
koor het stuk ‘Alleluia’ van Frederic Sixten (1962) en twee delen, Credo in unum Deum en Patrem omnipotentem, 
uit de Hohe Messe van Bach. Voorganger is ds. Helene van Noord. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en 
begeleidt de gemeentezang op het hoofdorgel. Vocale solisten zijn Han Warmelink, tenor, en Christy Luth, 
sopraan.
Er is een uitgangscollecte. Voor toegang is een geldige QR code vereist. Van harte welkom!
www.vredenoord-assen.nl
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