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Het is de tweede zondag van Advent: Populus Sion (volk van Sion)

 Thema van deze dienst is: Blijven hopen

Voorganger: ds. Elly Veldman-Potters.

Lezing: Jesaja 2: 1-5
Romeinen 15: 4-13

Liederen: Psalm 80: 1 en 2; Psalm 80: 7; Lied 463 (gezongen en gesproken); Wij gaan voor even uit elkaar; 
Lied 447; Lied 442: 1; Lied 438: 1 en 4; Lied 489: 1 en 2

Zegen: Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof, geheel en al vervullen met vreugde en vrede
zodat uw hoop overvloedig mag zijn, door de kracht van de Heilige Geest -Rom 15-

Muziek: Johan Gerkes

Ouderling: Arno Visser
Diaken: Gerda Zwama, Anneke Geertsema en Annemieke Korf
Koster: Dennis Bouwmeester

AVO-team: Kevin Meiland (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 Libanon, Jordanië en Irak; 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.

Bloemen: Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de fam. R. Dijkstra. We wensen hen beide van harte 
beterschap!

Oppasdienst:    voor kinderen tot 4 jaar door Kirsten Martijn en Esther Noppers
Nevendienst:    voor kinderen van de basisschool wordt gegeven door Sandra van Haren

Het verhaal van deze zondag komt uit Lucas 1:26-38 en heeft als thema "Maria verrast in haar 
toekomstplannen" Het gaat over verrassen; verrast worden door Gods liefde. 

Vandaag gaat het over verrassen; verrast worden door Gods liefde. Maria is  verrast door de engel, 
haar mond vormt een hartje als teken van geloof en de lofzang aan God, het hartje op  haar buik 
verbeeld het in verwachting zijn van de verlosser. 

Volgende week zondag 11 december
Is het de derde zondag van Advent, zondag Gaudete, ‘Verblijdt u’. Het paars van het kanselkleed licht voor één 
zondag op tot roze, als teken van het licht van de komende Christus dat al doorbreekt. De dienst is extra feestelijk, 
omdat hierin het huwelijk van Arno Visser en Ineke Huizinga (Hoogbree 70) wordt ingezegend. De lezingen zijn: 1 
Corinthiërs 13: 4-8a en Mattheüs 11: 2-11. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Na afloop van de viering is er 
gezamenlijk koffiedrinken. 

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


Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag  7 december 13.30 uur:    Middagpauzedienst Bethelkerk 
donderdag  8 december 10.00 uur:   Koffie inloopochtend

Pastoraal
Wij wensen alle zieken én hun naasten kracht en moed. In deze donkere dagen is het nóg fijner om even aandacht 
te krijgen. Een sprankje licht. Zorg jij daar óók voor?
We zijn blij met onze contactpersonen. Zij zijn de ogen en oren in onze wijkgemeente. Maar niet elke wijk heeft zo 
iemand. Dus…wilt u graag een bezoekje? Belt u dan uw wijkouderling of geef het door aan pastoraat@jozefkerk-
assen.nl.

Personalia
Dhr. en mevr. A. Riepma, heten wij van harte welkom en wensen hen een goede tijd bij ons in de Jozefkerk.
Roelie Koeling is verhuisd. 

Kerstmiddag Jozefkerk
Op donderdag 15 december wordt de traditionele Kerstviering voor gemeenteleden boven de 75 jaar gehouden. 
Voor velen een hoogtepunt in de donkere wintermaanden. De uitnodigingen zijn inmiddels, bij iedereen die 
daarvoor in aanmerking komt, bezorgd. Als u zich nog niet heeft aangemeld kan dit nog tot en met zondag 11 
december. U kunt het strookje in de blauwe bus doen in de hal van de kerk of u telefonisch aanmelden bij Jan de 
Wind (06 48039216) of Rieëlle Gramsbergen (06 25571266). Diaconie Jozefkerk

Versterking kostersteam
Om de zondagse eredienst te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van vele vrijwilligers. In de groep van het 
kostersteam is door het vertrek van een koster afgelopen voorjaar gemerkt dat de druk op het team te groot is 
geworden. We zoeken daarom een of twee gemeenteleden, of een of twee echtparen die graag de handen uit de 
mouwen willen steken; die zorg willen dragen voor de taken rondom de eredienst. We willen streven naar een 
werkdruk/inzet van circa 1x per 6 kerkdiensten (ochtend/avond). Voor meer informatie kan je de koster van dienst 
na afloop van een kerkdienst vragen, een telefoontje met de coördinator van het kostersteam, Jacko Duker 06-
24398155, kan ook! Graag zien we jullie vragen en of aanmeldingen tegemoet. 
#Samen #Jozefkerk!

Scriba Jozefkerk
Arno Visser is gestopt als scriba. Corry Sprong zal voorlopig het scribaat op zich nemen.

Koffiedrinken Jozefkerk
We willen als wijkgemeente elkaar de gelegenheid geven tot ontmoeting na afloop van de kerkdienst. 
Er is in gezamenlijkheid met kosters, diaconie en kerkrentmeesters besloten om tot februari 2023 nog elke zondag 
koffie te drinken na afloop van de kerkdienst. Wel heeft de wijkkerkenraad aangegeven dat er rekening gehouden 
moet worden met de inzet van de vrijwillige kosters en de inzet van de leden van de diaconie. Om de werklast van 
de vrijwilligers te beperken wordt de koffie vanuit de keuken aan de Collardslaanzijde uitgedeeld aan de 
kerkgangers. De koffie wordt geschonken in bekertjes. We zien een maatschappelijke discussie ontstaan over het 
gebruik van wegwerpmateriaal u bent vrij om uw eigen duurzame beker mee te nemen naar de kerkdienst. 
(Overigens zijn de door ons gekochte bekertjes  biologisch afbreekbaar) Om de kosten een beetje te besparen 
bieden we één kopje koffie aan. Hiermee wordt tevens de werkdruk van de vrijwilligers verlicht
Wijkkerkenraad Jozefkerk.



Een beetje meer warmte voor vluchtelingen in Stadskanaal.
Afgelopen week zijn we met een auto volgeladen met jassen, schoenen, knuffels en warme kleding naar de 
partytent in Stadskanaal gereden. We hebben gezien hoe de mensen uit Ter Apel voor 1 nacht even op adem 
komen. Veel respect voor de mensen die ze opvangen en hen warm een plek bieden. Men vroeg nu speciaal om 
knuffels. Iedereen begrijpt waarom! Namens de vluchtelingen: dank!!

10 december Schrijven voor Mensenrechten
De jaarlijkse actie van Amnesty International Write for Rights wordt dit jaar gehouden in de Jozefkerk. Zaterdag 10 
december, de Dag van de Mensenrechten, is de kerk open tussen 10 en 16 uur. Doe mee en schrijf één of meer 
brieven om te pleiten voor de situatie van mensenrechtenactivisten. 
Amnesty International heeft 10 personen geselecteerd, uit diverse landen en met verschillende achtergronden, 
voor wie actie wordt gevoerd. Voorbeeldbrieven liggen klaar en voor de verzending wordt gezorgd.
Tijdens de dag is er de hele dag live muziek van Harry Loco en de band Meezz. Verder zijn er twee activiteiten. Met 
studenten van Saxion Hogeschool wordt het Jenga-mensenrechtenspel gespeeld, waar iedereen aan mee kan 
doen (start om 13.00 uur). Om 14.30 komt Darlington Isaacs, oud-Assenaar, vertellen over zijn ervaringen onder de 
titel: Door de ogen van een vluchteling. De dag wordt afgesloten door mw. Jetta Klijnsma, Commissaris van de 
Koning in Drenthe.

Kerstmarkt Mooi Verhaal
In de week voor Kerst organiseren we samen met Assen Bloeit een Kerstmarkt Mooi Verhaal in het gebouw de 
Open Hof (Assen-Oost). De formule van de popupwinkel Mooi Verhaal wordt op een andere manier voortgezet. 
Opnieuw zijn er goede doelen organisaties die producten verkopen. Er is een randprogramma met muziek en 
ontmoetingen. Binnenkort verschijnt een speciaal magazine (bij het Kerkblad) met alle informatie en 
achtergronden. Voor de huis-aan-huis verspreiding daarvan in Assen-Oost zoeken we vrijwilligers. 
Wil je een uurtje meelopen op vrijdag 9 december vanaf 11.00 uur, meld je dan aan via 
stadspredikantassen@gmail.com of 06-30285649

Zin in zondag
Op 11 december is 24-jarige Tabitha van Krimpen de gast in Zin-in-Zondag. Tot vorige maand was zij als Jonge 
Theoloog des Vaderlands een jaar lang ambassadeur van theologie in Nederland. Tabitha studeerde tegelijkertijd 
bedrijfskunde en theologie. Binnen bedrijfskunde interesseert haar de sociale kant, binnen theologie de grotere 
vragen die verder gaan dan alleen geloof. Haar benadering wordt gekenmerkt door ‘bottom-up theologie’: 
beginnen bij de verhalen en leefwereld van de ander.
In onze prestatiemaatschappij nemen burn-out problemen toe, ook onder jongeren: “Dat zorgt voor veel druk en 
stress, terwijl we diepgaande verbinding met anderen missen. Je gezien en gewaardeerd voelen en je wortelen op 
een bepaalde plek, dat ontbreekt vaak. Waar de kansen zijn, daar moet jij zijn. Daar mist een stuk welzijn.”  
Zij gaat dieper in op het thema Burn-out en Zingeving.
Aanvang 11.30 uur in de Jozefkerk, m.m.v. Kees Richters en Egbert Hovenkamp.

mailto:stadspredikantassen@gmail.com


Zendingskalenders.
U kunt een kalender bestellen via de inschrijflijst die in de kerk ligt of bellen met 0592 350991
Inschrijving t/m zondag 11 december.
De kalender bevat afbeeldingen van wandkleden met afbeeldingen ontworpen door de heer 
He Qi uit China, die geweven zijn door vrouwen van de Tujia stam.
Het thema is “Een nieuwe weg met Christus”.
Jan Moesker ZWO.

Sta op voor Oekraïne
Het blijft voor ons een raadsel hoe de bevolking en onze vrouwen ter plekke, de moraal hooghoudt in deze wrede 
omstandigheden. Dat we nu een eerste transport met zes (!) pallets aggregaten en andere gebruiksartikelen 
onderweg hebben wordt daar met ontroering en dankbaarheid begroet. Wat ook motiveert zijn uw donaties uit 
alle wijken. Heel fijn!! We gaan binnenkort een tweede transport verzorgen. De goederen komen in de kleine 
gemeenschappen rondom Novovorontsovka terecht. Dit gebied bij de Dnper, is onlangs van de Russen 
bevrijd. Onze hulp en morele aanwezigheid doet ertoe! Doneer (een deel van de december energiebonus) op IBAN 
NL21 RABO 0373736118 van de Wijkdiaconie ovv gift Oekraïne. Wederom veel dank!
Diaconie

                                                                         


