
 

 

  

 
 
Jaarwisseling 2022/2023 Dreumel 
31 december, 19.30 uur 
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Fred Hommersom 
 
1 januari, 10.00 uur 
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Fred Hommersom 
Bloemen:  
 
 
Collecten 
Collecte oudejaarsdag, de eindejaarscollecte 
Op 31 december staat als vanouds de Eindejaarscollecte op het collecterooster van de Protestantse Kerk in 
Nederland. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk van onze eigen gemeente. 
 
Collecten 1 januari  
De 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor de kerkrentmeesters, de 3e collecte is de extra 
collecte. Deze is bestemd voor het ZWO-project 2023: Stichting Leergeld 2stromenland. 
Omdat we aan alle kanten horen dat armoede in Nederland steeds meer toeneemt, heeft de diaconie Stichting 
Leergeld 2stromenland voor het komende jaar 2023 gekozen als ZWO-project.  
Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders weinig tot geen financiële 
middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen. 
Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de stichting zelf hulp 
bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, scouting, muziek- of dansscholen. 
Ze zijn meer nodig dan ooit.” 
 
Mededeling 
Samen aan tafel: schuift u ook aan!? 
Het thema van de Protestantse Kerk is dit jaar "Aan tafel". In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten worden 
ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de 
ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 
Daarom is in onze kerk ook het initiatief ontstaan om samen te eten. Het gaat om een eenvoudige maaltijd (snert 
of stamppot o.i.d.) en is voor iedereen, die zin heeft om aan te schuiven. Er zijn geen kosten aan verbonden,  
maar een vrijwillige bijdrage mag. 
Als er animo voor is, zullen we deze maaltijden vaker organiseren.  
Wilt u ook mee-eten op 21 januari tussen 17.00 en 19.00 uur in de kerk in Wamel, geef u/jij je dan vóór 18 januari 
op via:  
Yvonne:   yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl   of   
Anneke:   info@familiemiedema.nl 
 
Schuift u ook aan? Want samen eten is gezelliger dan alleen! 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

8 januari  Boven-Leeuwen Ds. A. Hiemstra, 
Arnhem  

Verwarming kerkgebouwen 

15 januari Wamel 
 

Ds. E. Laseur Ondersteuning gemeenten 

22 januari  Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur 
 

Missionair werk 

 
  



 

 

Orde van dienst, zaterdag 31-12-2022 
 
Thema: Kennis van het hart! 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom en mededelingen (Pieter) 
 

(staande) Zingen: Lied 103: 5, 6 
 
Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 103: 7 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV 2021) Psalm 90 (Anneke) 
 

Zingen: Lied 90: 6 
 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Psalm 90: 12 
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart 
vervult. 
 
Meditatief orgelspel 
 

(staande) Zingen: Lied 340B 
 
Avondgebed van Luther (samen hardop uitgesproken) 

Here, blijf bij ons, 
want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,  
met Uw troost en zegen, 
met Uw Woord en Sacrament. 
Blijf bij ons, wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 
(staande) Zingen: Lied 913 

 
Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 

 Orde van dienst, zondag 01-01-2023 
 
Thema: Bij leven en welzijn! 
 
Orgelspel 
 
Welkom, mededelingen, drempelgebed (Ank) 
 

(staande) Zingen: Lied 513 
 
(staande) Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 413 
 
Moment met de kinderen 
 
(staande) Geloofsbelijdenis van Nicea 
 

(staande) Zingen: Lied 726: 2, 6 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV 2021) Lukas 12: 16-21  
 

Zingen: Lied 718: 2, 3 
 
Schriftlezing: (NBV 2021) Jakobus 4: 13-17  
 

Zingen: Lied 718: 4 
 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Jakobus 4: 15   
U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan 
in leven en zullen we dit of dat doen.’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Kinderen komen terug 
 

Zingen: Lied 978: 4 
 
Dienst der gebeden 
 

(staande) Zingen: Lied 416 
 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 

Bij de uitgang kan een collectebijdrage worden gedaan. 

 


