
 
 

25e jaargang no. 9; 28 november 2021 

Contactpersoon 5 december 2021: Anneke Kramer (tel: 0592 347 993) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 2 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 de Eerste Zondag van Advent.  
Domine levavi - Tot u Heer, heb ik geheven (Ps 25:1) 

Thema: De Heer is nabij (Fil.4,5b NBV)  
 

Voorganger: Drs. Bernie Wiegman 

Lezing: Jesaja 52: 6 – 10; Filippenzen 4: 4 – 9 
Liederen:  Lied 439: 1, 2, 3; Lied 195; Lied 467: 1, 2, 3, 4 (Liedboek 73);Lied 513: 1, 2, 3, 4; Lied 749: 1, 2, 3; Lied 

418: 1, 2, 3, 4; Lied 751: 1, 2, 3, 4, 5; Slotlied 440: 1, 2, 3, 4 
Muziek: Johan Gerkes (orgel) 

Na de overdenking: J.S. Bach, Nun komm, der Heiden Heiland  

Ouderling:  Kees Herder 
Diaken: Geertje Bolland, Rieelle Gramsbergen 
Koster:  Betsie Kraan 

AVO-team: Jacko Duker (presentatie) en Martin Vrieling (video) 
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. 
U  vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Collecte: 1. Werelddiaconaat Moldavië; 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. 

 Collecte Werelddiaconaat: In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders 
zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om 
uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op 
en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst 
hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun 
leven meenemen. [Zie voor meer informatie pagina 3 van de digitale zondagsbrief.] 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Paula Kraan en Inge Kuipers. 

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Claudia Ismail. 
1e Advent: aansteken kaars/gedichtje door Amber Prijs 
Bijbeltekst: Ruth 1 Thema: Ruth kiest voor Noömi 
Na het verlies van haar man en beide zoons is Noömi in het vreemde Moab met twee 
schoondochters. Ze keert terug naar Betlehem waar de hongersnood voorbij is. Immers: daar is zij 
thuis. Ruth kiest ervoor met haar mee te gaan en vreemdelinge te worden in Kanaän. Dat is een 
waagstuk, want ze bezitten niets en zullen moeten leven in armoede. Bovendien: zal Ruth worden 
geaccepteerd. Ze hoort bij een volk dat Israël al vaak heeft dwarsgezeten. Toch wil ze haar 
schoonmoeder dienen, steunen waar ze kan. Aan het eind van Ruth 1 klinkt hoopvol: de 
gersteoogst gaat beginnen. Zou er voor de beide weduwen brood zijn in Betlehem? Samen met 
anderen afhankelijk willen zijn van Gods zegen, elkaar dienen op hoop op Gods zegen, is de kern 
van Advent. Wij staan met lege handen. Ons leven is vol angst, schuld en tegenslag. We vestigen 
echter onze hoop op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden. 

  

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


Bloemengroet 
De bloemen uit de dienst gaan vandaag naar mevrouw Martha Joustra. 
We wensen haar van harte beterschap toe! 

Pastoraal 
We wensen zieken en hen die met moeiten te kampen hebben de nabijheid en kracht van God toe. 
Laten wij hen omringen met gebed en aandacht. 
Als u vermeld wilt worden in deze rubriek, of als u iemand hebt gesproken die aandacht behoeft en vermeld wil 
worden, kunt u de naam- en adresgegevens doorgeven via pastoraat@jozefkerk-assen.nl . 

Tieners zoeken leiding!  
Voor de Tienerdienst zijn wij dringend op zoek naar leiding. Nu niet meteen afhaken en denken ‘dat is niks voor 
mij’ of ‘ik heb geen tijd’. Laat je uitdagen, we verwelkomen je graag! De Tienerdienst wordt elke eerste en derde 
zondag gehouden in de Jozefkerk voor jongeren van 12 - 16 jaar.  
Heb je zin om met onze tieners samen op weg te gaan in het geloof? Trek de stoute schoenen aan en meld je aan 
om een keer mee te lopen en te ervaren wat dit ook voor jou persoonlijk kan betekenen! Geef je op bij de 
jeugdouderling Joachim Martijn (joachim.martijn@gmail.com). 
De tieners zijn er klaar voor. Jij ook?  

De Tienerdienst is terug!  
Inmiddels zit de eerste bijeenkomst erop. Het was fijn om na zo’n lange tijd weer gezellig bij elkaar te komen. Als 
vanouds wordt de Tienerdienst weer gehouden op de eerste en derde zondag van de maand in het jeugdhonk van 
de Jozefkerk. Noteer daarom de volgende data in je agenda:  
5 december; 19 december; 2 januari; 16 januari;  6 februari; 20 februari; 6 maart; 20 maart.  
We kijken uit naar jouw komst! 

Online toezeggen voor de actie Kerkbalans 
U kunt uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2022 al in december online invullen. Dit kan via de app of de 
website van de Protestantse Kerk Assen (www.pkn-assen.nl). Hiervoor heeft u een inlogcode nodig. Als uw e-
mailadres op het Kerkelijk Bureau bekend is, krijgt u rond 9 december per e-mail een inlogcode om uw toezegging 
in te vullen. 
In verband met corona vragen wij u om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dan hoeven er minder bezorgers 
in januari enveloppen te bezorgen. Heeft u uw e-mailadres nog niet doorgegeven of is uw e-mailadres veranderd? 
Stuurt u dan een e-mail naar: kerkelijkbureau@pkn-assen.nl. Bovendien kunt u dan de app downloaden, als u 
deze nog niet heeft. Als u online heeft toegezegd, ontvangt u in januari geen brief meer voor de actie Kerkbalans. 
Het Kerkelijk Bureau stelt het erg op prijs als u online uw toezegging voor de Actie Kerkbalans wilt invullen. 
Kerkelijk Bureau 

Oratoriumkoor Assen: Oratorio de Noël van Camille Saint-Saëns 
Graag brengen wij langs deze weg het aanstaande concert van de Christelijke Oratorium Vereniging Assen op 10 
december onder uw aandacht. Het betreft de uitvoering van de Oratorio de Noël van Camille Saint-Saëns (1835 – 
1921) in de Jozefkerk te Assen. Het is een cantate-achtige compositie voor solisten, koor en orgel. Hij voltooide dit 
oratorium tien dagen voor de première op Kerstmis 1858. Camille Saint-Saëns was in die tijd werkzaam als 
organist in de beroemde kerk Madeleine in Parijs. 
Info: www.covassen 
  



 
Vandaag is de 1 e collecte voor Kerk in Actie 
‘Toekomst voor kinderen in Moldavië’ 
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Kinderen zwerven op 
straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. De kerken en Youth for Christ, partner van Kerk in Actie, 
willen dat voorkomen. Kerk in Actie medewerkster Elise Kant is in Moldavië en ziet met eigen ogen hoe liefde en 
aandacht in het dagcentrum kinderen goed doen. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die 
ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun 
huiswerk. Ook is de mogelijkheid voor sport en creatief bezig zijn. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst 
wat het is om op deze manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat. 

1 Verwaarlozing van kinderen  
“Mijn verjaardag wordt niet gevierd. Mijn ouders zingen wel een liedje en ik krijg Bjorst, (groentesoep van rode 
bieten)”. Luc is 7. Hij vindt het duidelijk niet leuk. Zijn ouders hebben allebei een alcoholprobleem, zoals heel veel 
mensen in zijn geboortedorp. Dat betekent geen werk en grote armoede. Elise Kant ontmoet hem bij een van de 
dagcentra van Youth for Christ.  

2 Geen van de zaden zonder oogst  
“We willen de cirkel doorbreken waarin misbruikte en verwaarloosde kinderen zitten”. Als je dat niet doet, worden 
ze later net als hun ouders. Ze weten niet anders, er zijn geen andere voorbeelden. In het kindercentrum willen we 
ze laten zien dat het ook anders kan, dat het niet zo hoeft te blijven. We weten dat we niet altijd kunnen 
voorkomen dat het later toch fout gaat maar “geen van de zaden is zonder oogst! We moeten blijven investeren in 
deze kinderen!” Met 60% gaat het echt goed, wat zonder YfC ondenkbaar zou zijn geweest. De andere 40% heeft 
het moeilijker. Maar daarvan zijn er veel die vallen en dan toch weer opstaan, dankzij alles wat ze geleerd en 
ondervonden hebben.  
Doe mee en geef aan de collecte, via de Scipio app of maak uw gift over op bankrekening NL25 RABO 0373715579 
t.n.v. Protestantse Gemeente Assen. 
Diaconale werkgroep ZWO, Wim Verschoor. 


