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Het is vandaag de derde zondag van Advent, zondag Gaudete, ‘Verblijdt u in de Heer!’.  

In de dienst wordt het huwelijk van Arno Visser en Ineke Huizenga ingezegend.  

 

Voorganger: ds. Ron Koopmans 

Lezingen            1 Corinthiërs 13: 4-8a; Mattheüs 11: 2-11 (beide uit vertaling NBV ’21) 

Liederen  Gij waart goedgunstig (Psalm 85: 1 en 2); Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 284, 1. solo, 2. 

allen); O kom, o kom, Immanuël (Liedboek ’73 Gezang 125: 1, 3, 4); Wij gaan voor even uit elkaar; 
Liefde Gods, die elk beminnen (NLB 754 op melodie van NLB 745); Hef op uw hoofden, poorten 
wijd (NLB 435: 1 en 2); Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Groot is uw trouw, o Heer (NLB 

885); Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (NLB 442). 
Organist: Johan Gerkes                                         
Ouderling:  Dick Brouwer 
Diakenen: Luuk Oosterhuis, Daan Kraan en Jan de Wind 

Koster:  Josje Zeilstra                                 

AVO-team: Martin Vrieling (presentatie) en Willemien Hollander(video) 

Collecte: 1. Diaconie ; 2. Kerk en Israël; 3. Onderhoud gebouwen. Bijdragen kunt u via de Scipio app voor 

de PKA  Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. Prot. 

Gem. Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is. 

Gedicht Derde Adventszondag - Joris met ouder  

Drie kaarsen mogen branden, Vertellen het bericht:  

Het donker gaat verdwijnen! Het wordt al steeds meer licht. 

Huwelijksinzegening 

Vanmorgen wordt in de dienst het huwelijk ingezegend van Arno Visser en Ineke Huizenga. Zij zijn op maandag 

21 november jl. in het huwelijk getreden en ontvangen vanmorgen Gods Zegen op hun samenzijn in liefde en 

trouw. Na afloop van de dienst is er gelegenheid hen geluk te wensen.    

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Anneke Overwijk en Claudia Ismaïl 

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Tjits Mondria 
Ons Kerstproject heeft als titel Het gaat goedkomen. We plakken het deel van de ster voor deze derde 

Adventszondag op in de grote ster naast de preekstoel. Het thema is: Samen Gods liefde leren begrijpen. Het 

verhaal komt uit Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet vinden rust in hun geloof.   

Het bijpassende symbool wat we opplakken bestaat uit twee vrouwen (Maria en Elisabet) die in liefde verbonden 

zijn met elkaar en Gods plan. Daarom vormen ze één hart, samen leren ze begrijpen. De hartjes bij hun handen 

laten de nieuwe levens zien die groeien.  

 

Bloemengroet   

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Martha Joustr. We wensen haar een voorspoedig herstel. 

Het tweede bloemstuk is voor het bruidspaar Arno Visser en Ineke Huizinga. Van harte gefeliciteerd! 

 

Volgende week zondag 18 november 

gaat voor ds. C.J. Op ’t Hof uit Siddeburen. Er is dan ook weer de inzameling voor de Voedselbank.  

 

 

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


Samen energiekosten besparen  

Om samen energie en geld te besparen voor de PKA en de Jozefkerk, heeft de kerkenraad van de wijkgemeente 

Jozefkerk besloten om vanaf zondag 18 december de kachel in de Jozefkerk een aantal graden lager te zetten 

tijdens de eredienst. Het advies is om u hierop te kleden vanaf volgende week.  

 

Pastoraal   Wij wensen alle zieken én hun naasten kracht toe. De nabijheid van God en mensen.  

Is er pastorale zorg nodig dan kunt u dat aangeven bij uw contactpersoon of wijkouderling (zie wijkboekje) of via 

pastoraat@jozefkerk-assen.nl 

 

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 via de scriba (per e-mail of telefoon) 

hiervoor aanmelden tot uiterlijk 19 december 2022. Na 19 december 2022 ontvangt u van de scriba een bericht 

met het tijdstip waarop u verwacht wordt.  Wijkkerkenraad Jozefkerk  

  

Activiteiten in de wijkgemeente 

Middagpauzedienst-  woensdag 14 december 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts) 

 

Vitale ouderen 

 Nee, dit is geen oproep voor een wandelgroep of fietsgroep, maar een oproep om eens een keer op 

zondagochtend op te passen op een paar kleintjes, jonge gemeenteleden. Er zijn momenteel maar acht 

oppassers en dat is wel erg weinig voor een gemeente waar meer dan honderd bezoekers in de kerkdienst 

komen. We hebben in onze gemeente een paar jonge gezinnen, met kleine kinderen. De ouders vinden het fijn 

om samen naar de kerk te kunnen.  

Dus…Hou je van kinderen, vind je samen gemeente zijn belangrijk, je bent dan wel wat ouder, maar vitaal 

genoeg om een uurtje op te passen, samen met iemand anders, meld je dan aan voor één of een paar keer. 

Dat kan bij Anneke Overwijk, tel. 0592-353380. Je mag je naam, tel. nummer en E-mailadres ook op de lijst zetten 

die op de tafel in de hal ligt. Ik zou zeggen: Meteen doen! (Grietje van Selst) 

 

Sta op voor Oekraïne                                                                                                                                         

Voor deze PGA actie is nu bijna €15.000,- ontvangen, een geweldig bedrag! Ook kregen we vijf aggregaten 

aangeboden! De voor dit geld aangeschafte hulpgoederen, inclusief 50 door ons aangeschafte waterfilters, 

gaan via de Zwolse Stichting ‘De Leeuw van Kyiv’ (www.deleeuwkyiv.nl) op transport. Een tweede transport 

met voornamelijk humanitaire goederen is in voorbereiding. Net als het eerste transport ingekocht en 

verzonden dankzij uw donatie. Onze hulp en morele aanwezigheid doet ertoe!  

Doneer op IBAN NL21 RABO 0373736118 van de Wijkdiaconie ovv gift Oekraïne. Veel dank! 

Helene van Noord, Henk Siekmans en Ralph du Long (diaconie Vredenoord) 

 

Concert Oratorio de Noël van Saint-Saëns, uitgevoerd door Oratoriumkoor COV Assen 

Het Oratoriumkoor COV Assen voert op zondag 18 december om 20:00 het Oratorio de Noël van Saint-Saëns 

uit in de Jozefkerk. Dit muziekwerk is gebaseerd op het traditionele kerstverhaal. Dirigent Marion Bluthard zal 

een presentatie geven over de componist en zijn muziek. Dit oratorium wordt uitgevoerd met vijf jonge solisten. 

Organist is Peter Cramer en hij opent het concert met een Prelude op het orgel. 

Kaarten kunt u reserveren door overmaken van € 20,- (inclusief consumptie} op NL 70 RABO 0158 7140 75 t.n.v. 

COV Assen, of telefonisch bij mevr. S. Leeuwestein, tel.  06 113 725 13. Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de 

kassa, pinnen is mogelijk! Tot en met 18 jaar gratis! 
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