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Derde 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 viawww.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . Het 
laatste verdient de voorkeur. 
 
Voorganger: ds. Ron Koopmans 
 
Muziek en zang: Everlien en Piet Bruinsma en Maureen Medema 
Lector: Johan Kuipers 
Ouderling: Marten Kloeze 
Koster: Ramon Troost 
AVO team: Cor Kremer (presentatie) en Allard Kuipers (video) 
 
Lezingen: Lucas 1: 57-80 
 
Liederen:   Ik hef mijn ogen (Opw. 451); Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 284, tweemaal gezongen); Licht 
van de wereld (Opw. 595); Wij wachten op de Koning (NLB 461); Dit is mijn verlangen (Opw. 510); Jezus 
overwinnaar; O kom o kom Immanuël (Engelse versie); Nu daagt het in het oosten (NLB 444). 
 
Adventsgedichtje (gelezen door Julian Naberman)  
De derde kaars gaat aan 
het komt steeds dichterbij 
De Redder wordt geboren 
en iedereen is blij. 
 
Collecte:  
1. Voedselbank; 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 mevr. Elting-Pol. 
 
Volgende week zondag 20 december 
is het de vierde zondag van Advent. Voorganger is ds. Elly Veldman-Potters. De lezing is uit Mattheüs 1: 18-25.  
Het gaat in de dienst over Jozef en zijn rol in de Kerstgeschiedenis.  
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk) 
 
 
 



 

 

 
Kinderkerstfeest 
Op zondag 20 december vindt om 16.00 uur het Kinderkerstfeest plaats in de Jozefkerk. De kinderen hebben 
allemaal een uitnodiging gehad. Zij vieren dit kerstfeest samen met de leiding. Ze worden door hun ouders naar 
de kerk gebracht en later weer opgehaald. Het gaat in dit Kinderkerstfeest onder andere over ‘Kerstgedachten’: 
wat is jouw mooie Kerst-gedachte? De kinderen kunnen gebracht worden tussen 15.45 en 16 uur, en weer 
opgehaald tussen 16.45 en 17 uur, via de hoofdingang aan het Kerkplein. Opgave en ‘kerstgedachten’ 
kunnen worden ingeleverd via kindernevendienst@jozefkerk-assen.nl   
 
 
Bedankt 
Wij willen jullie  bedanken voor alle hartelijke en medelevende reacties,  
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van  
                                            OENE OVERWIJK  
Uw bezoek, telefoontjes en kaarten hebben ons erg goed gedaan en gesteund.  
Anneke, kinderen en kleinkinderen 
 
Aanmelden 
voor de kerkdiensten 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.  
 
Hallo Kinderen van de kindernevendienst Nog steeds kunnen je 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 staat 
aan het eind van deze zondagsbrief. 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  
De engel helpt ons dingen anders te zien. 
Jozef kan niet anders vermoeden dat dat Maria hem ontrouw is. Ze moet van een ander houden en is van die 

andere vriend in verwachting. Wij weten dat zij in geloof de weg die de HEER met haar wil gaan 
heeft aanvaard. Jozef weet dat het leven van Maria gevaar loopt en wil dat redden door in stilte 
zelf te verdwijnen. Dan stuurt God opnieuw een engel om hem te helpen, dit keer in een droom. 
Zijn woorden houden Jozef de spiegel voor. Hij hoort dat de Messias komt, dat Maria Hem in 
haar schoot draagt. Jozef mag zijn aardse vader zijn en voor Jezus en Maria zorgen. Jozef mag 
dankzij de spiegel die God hem voorhoudt de feiten anders zien. Hij gelooft nu: wat rond Maria 
gebeurt is goed. Zo werkt God aan het plan waardoor zijn redding en liefde voor de wereld 
zichtbaar worden. 

 
Mooi Verhaal  
De speciale bakfiets is steeds vaker in de stad te zien. We zijn deze weken actief met Mooi Verhaal on Tour. Het 
publiek wordt uitgenodigd om Kerstkaarten te schrijven, die we in de dagen voor Kerst naar verschillende 
verpleeg- en verzorgingshuizen gaan brengen. 
Woensdag a.s. om 16.40 zijn we te zien in het NPO 1 programma van de EO: Niet alleen. Afgelopen week zijn 
daarvoor de opnames gemaakt.  
Donderdag 17 december gaan we langs bij De Wijde Blik en bij de Slingeborgh. 
Zaterdag 19 december zijn we met de bakfiets in winkelcentrum Marsdijk, van 10.30 - 13.30 uur om nieuwe 
kaarten te laten schrijven. 
Een onderdeel van het project is ook, dat mensen een voorbede achter kunnen laten en een kaarsje kunnen laten 
branden. Dat laatste gebeurt in de dienst vanuit de Jozefkerk.  
Mooi om te zien dat we op deze manier op verschillende manieren verbonden zijn. 



 

 

U kunt ons project volgen via Facebook Mooi Verhaal Assen of de PKA-website. 
Met vriendelijke groet, 
Dick Vos, Daniël Kehanpour en Bert Altena 
 
Online toezeggen voor de actie Kerkbalans 
Heeft u uw toezegging voor de actie Kerkbalans al online ingevuld? 
Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is bij het Kerkelijk Bureau hebben een e-mail ontvangen met de 
inlogcode voor het toezeggingsformulier. Wilt u ook online toezeggen en uw e-mailadres is nog niet bekend bij het 
Kerkelijk Bureau, of onlangs gewijzigd? Geef dan uw e-mailadres door (kerkelijkbureau@pkn-assen.nl) en u 
ontvangt uw inlogcode. 
Kerkelijk Bureau 
 

 


