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           Het is vandaag de Vierde Zondag van Advent, Rorate Coeli – Dauwt hemelen (naar Jes. 45:8) 
Voorganger: ds. Gerco op ‘t Hof Thema: ‘De lofzang van… Assen’ 
Lezingen: Wetslezing Lucas 10: 26-28; Lucas 1: 57-80  
Liederen: Aanvangslied 444: 1, 2, 3, 4;  Lied 444: 5; Lied 654;  Kindernevendienst-lied; Lied 456: 1, 7, 8; 

Lied 158a; Slotlied 111: 1, 2, 5, 6.     
Organist: Johan Gerkes
Ouderling: Dick Brouwer
Diakenen: Gerda Zwama, Geertje Bolland en Hennie Kosse
Koster: Ramon Troost
AVO-team: Cor Kremer (presentatie) en André Krale (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
Collectes: 1. Diaconie; 2. pastoraat en erediensten; 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. 

Adventsgedichtje door Julia en Evan
Vier kaarsen mogen branden, zij geven ons weer moed.
Nog maar heel even wachten, dan wordt het licht en goed. 

Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Johan Schurer
Thema: Johannes is een teken van Gods liefde (Lucas 1: 57-80).
We plakken vandaag de volgende punt op de grote ster naast de preekstoel. Het symbool voor vandaag 
is 'Ontdekken'. Zacharias krijgt Johannes in zijn armen, daarmee is de cirkel rond. Johannes is het tastbare
teken van Gods liefde en zo ontdekt Zacharias dat God doet wat hij belooft.
Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt verzorgd door:Frank de Graaf en Nienke Gaasbeek 

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en de zalen aan de achterzijde 
van de kerk. Daar is ook koffie, thee en fris. Van harte aanbevolen! 

Pastoraal 
Wij wensen allen, ook hen die ziek zijn en niet hier genoemd, sterkte en moed, de nabijheid van God en 
mensen. Geeft u het even door aan uw wijkouderling of wijkcontactpersoon als u verneemt dat er iets is 
met een medegemeentelid? Als u, of iemand die u kent, behoefte heeft aan pastoraal bezoek kunt u het 
ook doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl.

Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Willy Hogenesch. 
We wensen haar van harte beterschap!
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Volgende week zondag 25 december, 1e Kerstdag,  hoopt voor te gaan ds. Jonathan Zondag.
Met muzikale medewerking van het koor El Elohim.

Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (G.J. van Enk)
Spreekuur visitatoren / In aansluiting op het op 4 december 2022 uitgereikte bericht van de visitatoren, 
nodigen wij u als gemeenteleden, namens de visitatoren, uit voor het spreekuur op donderdagmiddag 22
december 2022 in de Jozefkerk. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij de scriba (scriba@jozefkerk-assen.nl of 0627318949) tot uiterlijk 19 december 2022. Ná 19 
december 2022 ontvangt u van de scriba een bericht met het tijdstip waarop u verwacht wordt.
Wijkkerkenraad Jozefkerk 

Online toezeggen voor de actie Kerkbalans 2023
U kunt uw toezegging voor de actie Kerkbalans al digitaal doorgeven. Als uw e-mailadres op het Kerkelijk Bureau 
bekend is, heeft u een e-mail ontvangen, met een link waarmee u direct op de inlogpagina voor de actie 
Kerkbalans komt. U kunt ook inloggen via de website van de Protestantse Kerk Assen (www.pkn-assen.nl). Om in 
te kunnen loggen heeft u een registratienummer nodig. Deze staat vermeld in de e-mail die u ontvangt. Op het 
toezeggingsformulier staat bij ‘kerk’ een voorstelbedrag vermeld. U kunt dit bedrag zelf veranderen. 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. Het Kerkelijk Bureau stelt het erg op prijs als u online uw toezegging voor de Actie 
Kerkbalans wilt invullen. Medewerkers Kerkelijk Bureau.

Berichtje uit Oekraïne (Henk Siekmans)
Our Dear friends!
Thank you very much for all the good deeds you do!
Thanks to such beautiful people in our World shows kindness, love and support.
Please say hi to all your community and amazing people which we met in Assen!
Natalia, Liuba, Svitlana en Natalia.
Vertaald:
Aan onze lieve vrienden:
Onze hartelijke dank voor alle goede dingen die jullie doen!
We zijn dankbaar dat er lieve mensen in deze wereld zijn die vriendelijkheid, liefde en hulp geven.
Onze hartelijk groeten aan iedereen die we in Assen mochten ontmoeten!
Natalia, Liuba, Svitlana en Natalia.
Reactie uit Oekraïne:
Het eerste transport is aangekomen in Novovorontsovka, een bevrijd gebied bij de Djnepr. Ze laten ons weten heel
blij te zijn met de aggregaten en toebehoren. De vijf dorpjes ontvangen ieder een aggregaat; ze krijgen een plek in 
de dorpshuizen. Mensen komen daar samen om telefoons op te laden, te internetten en samen thee te drinken. In 
kleine kacheltjes worden de door ons ingekochte briketten gestookt. Onze hulp aan deze (kleine) 
gemeenschappen doet heel veel! Op de website van Vredenoord (Nieuws) staan enkele video’s uit Oekraïne.
Deze week is een tweede transport vertrokken naar Kherson. In deze zending wederom aggregaten, 
levensmiddelen en veel hygiëne-producten. Er is al meer dan €20.000,- gedoneerd! Fantastisch! Een volgende 
zending staat al in de planning. Laten we Oekraïners ter plekke helpen om de winter door te komen. Doneer op 
IBAN NL21 RABO 0373736118 van de Wijkdiaconie ovv gift Oekraïne. Veel dank!
Diakonie Vredenoord. 

Sponsort u al een Kerstpakket?
Het is topdrukte in de Opstandingskerk. Bijna 750 kerstpakketten worden er klaargemaakt voor Assenaren met 
een hele smalle beurs. Menskracht is geregeld, de financiën nog niet helemaal. Steunt u ook dit jaar de 
Kerstpakkettenactie Assen? U kunt uw bijdrage storten op rekening NL82 RABO 03737 46660 t.n.v. 
Kerstpakkettenactie Assen. Bij voorbaat dank! Dick Vos.
Kerstmarkt Mooi Verhaal (Bert Altena)
Van 20 t/m 24 december wordt in samenwerking met Assen Bloeit door de stadswerkers van de PKA de Kerstmarkt
Mooi Verhaal gehouden in de Open Hof, Sleutelbloemstraat. Voor meer info: website assenbloeit.nl/kerstmarkt
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