
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Zondag 13 februari Dreumel  
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Fred Hommersom  
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

voor KIA, voor het werelddiaconaat, voor noodhulp in Nepal. 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
Vandaag collecteren we jongeren in Nepal. De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. 
Daarom vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte 
arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze 
jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de 
coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun inkomsten vielen toen in één klap weg.  
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, 
zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen bijvoorbeeld een 
vakopleiding, hulp bij het opstarten van een pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden 
van een stageplek. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 
Helpt u mee om jongeren in Nepal een toekomstperspectief te bieden? Uw gift is meer dan welkom in de 
collecte. Hartelijk dank! 
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar de rekening van de diaconie NL96 RABO 0373736029, o.v.v. Noodhulp. 
 
 
Orde van dienst 

 
Thema: Doelgericht bidden! 
 
Organist speelt: My special prayer (Percy Sledge) 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Mattheüs 6: 5-8 
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke 
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 
ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het 
verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal ie ervoor belonen. Bij het bidden moeten 
jullie niet eindeloos voort prevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan 
woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, 
nog vóór jullie het Hem vragen.  
  



 

 

 
 
 
 
 
Organist speelt: Liedboek 1973 nr. 50: 1 

1. O grote God, o goede Heer, 
ik val voor uwe voeten neer, 
en roepe tot U nacht en dag, 
want zonder U ik niets vermag. 
Verhoor en geef mij mijn begeert' 
door die mij 't bidden heeft geleerd. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Mattheüs 6: 7 
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort prevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door 
hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 
 
Organist speelt: Liedboek 1973 nr. 465: 2 

2. Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
 

Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen (3x Amen) 
 
Organist speelt: Lean on Me (Bill Whithers) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl 
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