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     Het is de Eerste Zondag van Advent. 
 
Live én 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 via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . 
Het laatste verdient de voorkeur.  
 
Voorganger ds. Ron Koopmans 
Ouderling Rijnder Huizinga 
Diaken Anneke Geertsema 
Koster  Epko Haveman 
Organist Johan Gerkes 
Lector:  Marten Kloeze 
Zang  Keimpe Bos, Jan Olijve en ds. Ron Koopmans 
AVO-team Cor Kremer (presentatie) en Jacko Duker (video) 
Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid te 
geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. In de kerkzaal zelf worden de liederen 
en lezingen getoond op de schermen. Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio 
Visuele Ondersteuning. 
 
Adventsgedichtje (gelezen door Julia Schurer) 
Het eerste kaarsje gaat nu branden 
We denken aan wat komen gaat 
Het feest van 't licht komt dichterbij 
De vrede boven de haat. 
 
Lezingen: Lucas 1: 1-25 
 
Liederen: Heer, ik hef mijn hart en handen (Psalm 25: 1 en 2); Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 
284); Wij zoeken hier uw aangezicht (NLB 281: 1 t/m 5); God zal met ons zijn (audio); Kom tot ons, de 
wereld wacht (NLB 433); Wees stil voor het aangezicht van God (Hemelhoog 667); 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (NLB 442); Ga met God, en Hij zal met je zijn (NLB 416: 1 en 3); 
Nu wij uiteengaan (NLB 423). 
  
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. 
 
Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Zwama. 



 

Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander) 
 
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. 
Bij de dienst van 6 december wordt voorrang gegeven aan familie van de dopelingen en is aanmelden 
niet meer mogelijk. 
 
Online toezeggen voor de actie Kerkbalans 
Dit jaar kunt u uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2021 al in december online doorgeven. 
Dit kan via de app of de website van de Protestantse Kerk Assen (www.pkn-assen.nl). Hiervoor heeft u 
een inlogcode nodig. Als uw e-mailadres op het Kerkelijk Bureau bekend is, krijgt u in de week van 30 
november-4 december per e-mail een inlogcode om uw toezegging in te vullen. 
In verband met corona vragen wij u om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dan hoeven er minder 
bezorgers in januari enveloppen te bezorgen. 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. Bovendien kunt u 
dan de app downloaden, als u deze nog niet heeft. 
Als u online heeft toegezegd, ontvangt u in januari geen brief meer voor de actie Kerkbalans. Het 
Kerkelijk Bureau stelt het erg op prijs als u online uw toezegging voor de Actie Kerkbalans wilt invullen. 
Mogen wij weer op toezegging rekenen? 
College van Kerkrentmeesters 
 
Hallo Kinderen van de kindernevendienst 
Nog steeds kunnen jouw 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 proberen we iedere week het thema van de week op te nemen en de bijbehorende 
kleurplaat. Thema 29 november: Een engel bij Zacharias; Lucas 1: 5-25. 
 
Spiegel van belofte   Een engel kondigt Gods grote toekomst aan. 
God stuurt een engel om zijn belofte voor priester Zacharias te tonen. Zacharias en Elisabet zijn 
kinderloos en hebben veel gebeden om een zoon. Deze wens komt nu uit. Belangrijker nog is dat deze 
zoon de Messias mag aankondigen. De tijd dat Israël en de wereld door Gods Zoon gered zullen worden 
is nu dichtbij. Zacharias twijfelt aan de woorden van de engel, die Gods belofte weerspiegelt. Hij kan die 
niet geloven. Omdat Zacharias Gods liefde niet weerkaatst naar zijn omgeving moet hij maandenlang 
zwijgend doorbrengen. 
 



 

 


