
 
 

25e jaargang no. 13; 26 december 2021 

Contactpersoon 2 januari 2022: Hendrik Terburg (tel. (tel: 0592 269 791) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 30 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 vandaag Tweede Kerstdag.  
 

Alleen online kerkdienst 
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. Het laatste 
verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 
Of via de link op de homepage van de Jozefkerk. 

Voorganger: Ds. Ron Koopmans 

Lezing: Mattheüs 2, uit de vertaling NBG 1951. 
Liederen:  Komt, verwondert u hier, mensen (NLB 478: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Heerlijk klonk het lied 

der eng’len (Joh. de Heer 70: 1, 2, 4); Ik kniel aan uwe kribbe neer (Liedboek ’73 Gezang 141); 
Vanwaar zijt Gij gekomen (NLB 494); Vol van pracht (Joh. de Heer 195: 1, 2, 3, 6); Wij trekken in een 
lange stoet (NLB 506: 1, 3, 4). 

Orgel: Johan Gerkes 

Ouderling:  Dick Brouwer 
Diaken: Hennie Kosse, Geertje Bolland 
Koster:  Epko Haveman 

AVO-team: Cor Kremer (presentatie) en Allard Kuipers (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. Diaconie; 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. 

Bloemengroet 
De bloemen uit de kerk van de kerstnachtdienst gaan naar de heer P. Pieterson. De bloemen die op eerste 
kerstdag in de kerk staan gaan naar mevrouw F. Dozy- Wijngaard en de bloemen die op tweede kerstdag in de kerk 
staan gaan naar de familie  W. Jongsma. 
We wensen alle bloemenontvangers van harte beterschap! 
Hennie Kosse 

Tienerdienst Jozefkerk  
Beste tieners, inmiddels hebben we al een aantal gezellige bijeenkomsten gehad! Vanwege de lockdown kan de 
tienerdienst voorlopig helaas niet doorgaan. Zodra er veranderingen zijn zullen we jullie daarvan op de hoogte 
brengen. 
Joachim Martijn 
  

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


Nevendienst Ouders kunnen op de website van Vertelhetmaar.nl materiaal voor thuis downloaden, zoals 
kleurplaten, video’s en dergelijke. Daarvoor hoeft alleen een gratis inlog aangemaakt te worden. 
Na inloggen in de blauwe menubalk op ‘thuis’ klikken om bij het materiaal te komen. 
1e Kerstdag 
Bijbeltekst: Lucas 2:1-20  Thema: Hij kwam op aarde voor ons allemaal. 
Ruth is het bijbelboek van grote nood en de oplossing daarvoor. Het begon met een hongersnood 
in Betlehem. Noömi en Ruth keren arm en hongerig terug. Uiteindelijk geeft Boaz door zijn 
huwelijk met Ruth een nieuw bestaan aan Noömi. Hun leven wordt opnieuw met vreugde gevuld. 
Op het Kerstfeest vieren we dat de voederbak, de kribbe, vol is. Niet vol met eten, maar vol van 
Gods Zoon. Hij is belangrijker dan voedsel. Hij vult niet alleen onze maag, maar geeft heel ons 
leven toekomst. We krijgen door zijn dienen, door zijn leven op aarde, volop Gods goedheid en 
genade. 

 2e Kerstdag 
Bijbeltekst: Filippenzen 2:5-11 Thema: Lijk jij op Jezus? 
Geholpen worden is prachtig. We zijn blij dat Jezus op aarde kwam. We danken Hem voor alles dat 
Hij ons gaf. Maar Kerstfeest vieren is ook een voorbeeld aan Hem nemen in jouw leven. Niet alleen 
voor jezelf opkomen en zorgen dat jij gelukkig bent. Jezus wilde Obed, Dienaar, zijn. Zo is het 
Koninkrijk van Christus. Jezus dient. Hij roept op tot liefde en verbondenheid, ontferming en 
medelijden. Hij vraagt ons de belangen van de ander in het oog te houden. Die ander is net zo 
belangrijk als jijzelf. Soms moet je die ander zelfs voor laten gaan en daarvoor jezelf opofferen. Zo 
deed Jezus het. Hij daalde neer uit de hemel, Hij liet veel heerlijks achter. Jezus had de wereld 
oneindig lief en offerde zelfs zijn leven op. Paulus zegt: door zo te leven en te sterven, mag Hij nu 
Koning van hemel en aarde zijn. Wij willen christen zijn na Kerst en moeten dus dezelfde instelling 
hebben als Hij. 

Pastoraal 
Wij wensen de zieken en hun naasten kracht toe en de nabijheid van God en mensen. Juist in deze tijd is het goed 
om naar elkaar om te zien. Woont iemand in de buurt die wel wat aandacht kan gebruiken? 

Als u behoefte hebt aan pastoraal contact, of iemand kent van wie u verwacht dat die wat zorg uit de gemeente 
kan gebruiken, meld u dat dan alstublieft. 
Nu we geen predikant hebben, zullen we samen zorg moeten dragen voor elkaar. 
pastoraat@jozefkerk-assen.nl 

Geboorte 
Op zondag 12 december jl. is geboren Joël, zoon van Joachim en Kirsten. Van harte gelukgewenst!  
Wij hopen dat Joël zal opgroeien in liefde en geborgenheid, onder de hoede van de Here God.  
Van harte gelukgewenst met jullie zoon! 

Dienst op Oudejaarsavond 
Op Oudejaarsavond 31 december houden wij ’s avonds om 19.30 uur een kerkdienst die vanwege de maatregelen 
alleen online te bekijken en te beluisteren is. Voorganger is ds. Ron Koopmans.  
De lezingen zijn uit Psalm 90, en uit Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus.  

Volgende week zondag 2 januari 
wordt de dienst geleid door de heer Gert Jan van Enk. 
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