
Protestantse 
Gemeente Assen, 
Wijkgemeente 
Vredenoord

Adventskerk: Lindelaan 49
Opstandingskerk: 
Wilgenbeemd 2

Informatie 
Harrie van der Ploeg, 
scriba, 0592 347 812 
Dick Mensink,
 ouderling communicatie, 
0592 317 595
www. vredenoord-assen.nl

•	 Kerstnacht,	24	december
 21.00 uur te volgen via 
– live-stream YouTube ‘kanaal 

Vredenoord Assen’ of 
– www. Kerkomroep.nl/Dren-

the/Assen/Opstandingskerk 
 (alleen geluid)
•	 1e	Kerstdag,	25	december
 10.00 uur: Kerstmorgen-

dienst voor de kinderen, 
 te volgen via 
– live-stream: YouTube ‘kanaal 

Vredenoord Assen’ of 
– www. Kerkomroep.nl/
 Drenthe/Assen/Opstan-

dingskerk 
 (alleen geluid)

Vrijzinnig Assen 

Gebouw Apostolisch Genootschap
Selma Lagerlöflaan 5

Informatie 
Marian Dikken, 06 247 68 006
www.vrijzinnig.nl/assen

Zondag	20	december
16.00-17.30 uur: Adventsviering 
‘Licht dat nooit meer dooft …’ 
Reserveren/opgave noodzakelijk

Hervormde 
wijkgemeente Jozefkerk 

Kerkplein 1 

Informatie
(0592) 314877
www. jozefkerk-assen.nl 

•	 zondag	20	december
 16.00 uur: Kinderkerstfeest 
•	 Kerstnacht,	24	december	
 20.00 uur: Sfeervolle 

Kerstavonddienst met 
trompettist Friso Valkema, 
voorganger: ds. Ron Koopmans

•	 1e	Kerstdag,	25	december
 10.00 uur: viering van Christus’ 

geboorte 
 voorganger: ds. Ron Koopmans 

De vieringen worden online 
uitgezonden via You Tube. 
Aanwezigheid in de kerk is zeer 
beperkt, aanmelding via de 
website.

Protestantse kerk 
De Drieklank

De Bron: Einthovenstraat 28
De Ontmoeting: Vesteplein 5

Informatie 
0592 344 912 – ds. Peter v.d. Peppel
0592 344 570 – ds. Harry Harmsen
www.dedrieklankassen.nl

De Bron
•	 Kerstnacht,	24	december
 21.00 uur, onlineviering 

via https://tinyurl.com/
dienstenDeBron

•	 1e	Kerstdag,	25	december
 10.00 uur, onlineviering 

via https://tinyurl.com/
dienstenDeBron

De Ontmoeting
•	 1e	Kerstdag,	25	december
 10.00 uur, onlineviering 

via https://tinyurl.com/
vieringDeOntmoeting 

Gereformeerde	Kerk	
Assen-Zuid 
‘De	Kandelaar’

Oude Molenstraat 20

Informatie
0592 310 260
www.assenzuid.nl/onze-gemeente

Normaal gesproken komen we 
bijeen ’s morgens om 9.30 uur en 
’s middags om 16.30 uur. 

Zo lang de maatregelen tegen 
verspreiding van het Covid-19 virus 
van kracht zijn, wordt er om 10.00 
uur een online meditatie gehouden 
via www.assenzuid.nl.

Pinkstergemeente 
De Ontmoeting

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2

Informatie 
www.deontmoetingassen.nl

1e	Kerstdag,	25	december
15.00 uur: Samenzijn met Kerst in 
de Opstandingskerk. Live te volgen 
via ons YouTube kanaal.

Vooraf opgeven via onze website is 
noodzakelijk vanwege het beperkt 
aantal zitplaatsen. 

Baptisten Gemeente 
Assen

Wijkcentrum De Componist, 
Paganinilaan 15

Informatie
Anke Gorter 0592 34 12 10 
Gea Buwalda 0592 26 34 10
www.baptisten-assen.nl

Géén	Kerstmiddag
Door de Corona-situatie is er dit 
jaar helaas geen Kerstmiddag 
voor senioren in De Componist. 
Hopelijk tot volgend jaar!

•	 Kerstnacht,	24	december	
 20.00 uur: online kerst-

samenzang Noorderpark 
 U kunt vanuit huis veilig en 

ontspannen meevieren en 
zingen. 

 Thema: Kerst – in de 
onzekere tijd gaf God ons 
Zekerheid! 

 Veel zang en muziek, 
verzorgd door mensen 
uit deelnemende kerken. 
Georganiseerd door de 
gezamenlijke kerken van 
het Noorderpark.

 Beleef deze kerstviering on-
line mee via www.kerk-tv.nl

•	 1e	Kerstdag,	25	december
 10.00 uur: Kerstochtend-

viering in De Componist
 Kerstevangelie, prediking 

door Jan Brouwer.
 Gasten graag vooraf aan-

melden via 
 info@baptisten-assen.nl
 De dienst is Corona-

proof: geen samenzang, 
anderhalve meter en bij 
binnen komst mondkapjes 
verplicht.Na de dienst gele-
genheid voor ontmoeting 
met koffie en traktatie

Elke zondag om 10.00 uur hou-
den wij een dienst in 
De Componist; welkom!

GKV	het	Lichtpunt

Boomgaard 7

Informatie
Ds. Roelof Telgenhof 
06 52 42 79 36
www.gkvhetlichtpunt.nl 

•	 Kerstnacht,	24	december	
 20.30 uur: afhankelijk van 

Corona maatregelen, 
 stream via de site
•	 1e	Kerstdag,	25	december
 10.00 uur: stream via de site
•	 2e	Kerstdag,	26	december	
 10.00 uur: Kerstfeest met de 

kinderen, maar gezien Corona 
onzeker

•	 3e	Kerstdag,	27	december	
 10.00 uur: stream via de site

Zoals overal zullen de 
Coronamaatregelen ervoor zorgen 
dat er zeer beperkt bij elkaar 
wordt gekomen. Diensten zijn 
altijd wel via de site en de daarop 
aangegeven stream te volgen.

Assen zoekt 

Sleutelbloemstraat 1

Informatie
www.assenzoekt.nl

We zetten graag een paar mooie 
ingrediënten voor u klaar deze 
Kerst.

Ingrediënten om thuis tijdens 
uw feestmaaltijd Kerst te vieren. 
Rondom lekker eten een goed 
verhaal, toffe gesprekken, een 
mooi kerstlied, een korte (s)preek, 
‘Kerst door de ogen van kinderen’ 
en een lekker toetje als afsluiter. 
Het eten en de gesprekken mag u 
zelf inbrengen, wij regelen de rest.

Vanaf 20 december staat het klaar 
op: www.assenzoekt.nl/Kerst2020.
Kijk ook eens rond wie u voor dit 
Feestmaal kan uitnodigen.

We wensen u fijne Feestdagen en 
een	heel	goed	2021!

Rudolf Setz en Gert van den Bos

R.K.	Parochie	heilige	
Franciscus	van	Assisi
Locatie	Maria	
Tenhemelopneming	Assen	

Dr. Nassaulaan 3c

Informatie 
0592 313 029 – parochiehuis
0592 343 228 – Tom van der Wee
www.franciscus-parochie.nl/locatie-
assen
kerkbankassen@franciscus-parochie.nl

•	 Kerstnacht,	24	december
– 19.30 uur: Eucharistieviering, 

voorganger bisschop R. v.d. Hout 
– 23.00 uur: Viering van Woord en 

Gebed o.l.v. parochianen
•	 1e	Kerstdag,	25	december
– 10.00 uur: Woord- en Communie-

viering, 
 voorganger pastor B. Bakker

– 14.00-15.30 uur: Kerk open, voor 
stil gebed, om een kaarsje aan 
te steken en om de kerststal te 
bezichtigen.

•	 2e	Kerstdag,	26	december
 10.00 uur: Eucharistieviering, 

voorganger bisschop R. v.d. Hout 
•	 27	december,	zondag
	 Feest	van	de	heilige	Familie
 10.00 uur: Viering van Woord en 

Gebed o.l.v. parochianen
•	 31	december,	donderdag	
	 Hoogfeest	Maria,	Moeder	van	de	

Heer
 19.00 uur: Eucharistieviering, 

voorganger bisschop R. van den 
Hout 

De vieringen zijn enkel toegankelijk 
ná reserveren. Reserveren per e-mail
vóór	dinsdag	23	december,	19.00	uur.	
Zonder reservering géén toegang.

Evangelische	Gemeente	
Assen

Salland 4

Informatie 
0592 35 68 94
www.eg-assen.nl

Helaas kunnen we dit jaar 
vanwege corona geen gasten 
uitnodigen om met ons het feest 
van de geboorte van Jezus te 
vieren en te vertellen waarom Hij 
naar deze wereld is gekomen.

Kerst in 
coronatijd
 licht in het 

donker

In	de	afgelopen	jaren	hebben	de	gezamenlijke	kerken	
in Assen via deze pagina iedereen uitgenodigd om naar 
een	Kerstviering	te	komen.	Dat	doen	we	dit	jaar	weer,	
maar	de	omstandigheden	maken	dat	het	nu	anders	is.	
Niet	overal	is	het	mogelijk	om	Kerst	in	de	kerk	te	vieren.	
Soms is er een online alternatief of wordt er gekozen 
voor een andere invulling. Via www.kerkeninassen.nl 
kunt	u	snel	en	gemakkelijk	de	actuele	informatie	zoe-
ken	bij	het	kerkgenootschap	van	uw	voorkeur.
Op	dezelfde	site	kunt	u	terecht	als	u	hulp	nodig	heeft	of	
voor andere vragen.

zijn kop te komen staan. In al die donkere situaties heb je behoefte aan een 
boodschap van licht en vreugde.
De geboorte van het kind, staat voor het nieuwe begin, dat er telkens weer 
is. In de kerk leven we van de boodschap van hoop, die ons uit de hemel 
gegeven wordt. Dat vieren we met Kerst. Midden in de winternacht, ging de 
hemel open.
Juist de kwetsbare mensen hebben het meest te lijden onder de omstandig-
heden. Dat geldt in onze eigen samenleving, maar zeker wereldwijd. Dat het 
Kerstkind geboren werd in een armoedige stal, met ruwe herders als kraam-
visite, zegt ook iets. De liefde die het kind uitstraalt is er voor iedereen, maar 

de armen en de kwetsbaren mogen vooraan staan.
Wij, voorgangers van verschillende kerken, wensen alle 
inwoners van Assen een goed en gezegend Kerstfeest toe. 
U bent van harte welkom in een van onze vieringen. Laten 
we het licht van Kerst dit jaar extra koesteren en versprei-
den in onze stad.

Midden in de donkerste tijd van het 
jaar, vieren we de geboorte van het 
licht. Het oude verhaal vertelt van 
het kind dat is geboren, in de nacht. 
Het werd geboren in een stal, in 
armoedige omstandigheden, in een 
eenvoudig gezin. 
De symboliek daarvan spreekt tel-
kens weer aan, maar in de huidige 
omstandigheden misschien meer dan anders. 
Voor veel mensen is het een onzeker en verdrietig jaar geweest. Corona 
heeft slachtoffers gemaakt. Veel mensen ondervinden de gevolgen. Wat 
betreft gezondheid, maar ook in economisch opzicht. Onbezorgd contact, 
dagelijkse routines: veel van wat vertrouwd en vanzelfsprekend is blijkt op 

Deze pagina’s zijn een initiatief van het 
Pastoresconvent, een bijeenkomst van de 
pastores van Asser kerken.

Coördinatie: Theo Rijnbeek 
0592 460 601 
rijnbeek-assen@home.nl


