
 

 

  

 
 
 
 
 
Kerst 2022  Boven-Leeuwen 
24 december   19.00 uur Kinderkerstfeest 

22.00 uur Ds. E. Laseur 
25 december  10.00 uur Ds. E. Laseur 
Bloemen: De bloemen van deze week gaan met een groet van ons allen en ter 

bemoediging naar mevrouw Schenkhof in Altforst. 
 
Collecten 
Collecte kerstnachtdienst 
Er is 1 collecte vanavond. Deze is bestemd voor het Rode Kruis. 
Kinderen in Nederland die uit armoede met een lege maag naar school gaan - kunt u het zich 
voorstellen? Ik vind het ongelooflijk, maar het is echt zo. Door inflatie en snel gestegen prijzen redden 
steeds meer mensen het niet. Ze hebben geen geld voor voldoende en voedzaam eten.  
Het gaat om een grote groep onzichtbare mensen: vooral ouderen, ongedocumenteerde 
alleenstaanden, eenoudergezinnen en kinderen uit huishoudens met lage inkomens of een 
vluchtelingenachtergrond. We verwachten dat het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft de 
komende tijd toeneemt en nog meer mensen een beroep doen op de hulp van het Rode Kruis. 
In een welvarend land als Nederland zou niemand zich zorgen moeten maken over eten. Daarom 
helpen we in verschillende provincies met ontbijtpakketten. We doen dit samen met lokale partners 
die de wijk goed kennen. Dit zijn kortlopende projecten, bedoeld om de grootste nood tegen te gaan.  
Deze ontbijtpakketten zullen de komende tijd in meer provincies nodig zijn. Daarnaast delen we 
boodschappenkaarten uit waarmee mensen zelf de producten kunnen kopen die het hardst nodig zijn. 
Die keuzevrijheid geeft een gevoel van waardigheid. Dat vinden we belangrijk! 
Om meer voedselhulp te kunnen geven in Nederland is meer financiële ondersteuning noodzakelijk.  
 
Collecten 1e Kerstdag  
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 Kinderen in de knel, voor een beter leven voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom 
waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. 
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. 
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na 
aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er 
leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van 
onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en 
computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare 
gezinnen met voedselpakketten en onderdak. 
  



 

 

 
 
 
 
 
Mededelingen 
Kindernevendienst  

Bijdrage Kinderkerstfeest: 
Op 24 december vieren we weer ons Kinderkerstfeest om 19.00 uur in de kerk in Boven-Leeuwen. 
Hiervoor wordt natuurlijk iedereen (jong en oud) van harte uitgenodigd. 
In de adventstijd liggen er in de kerk enveloppen. Hier kunt u een bijdrage voor het kinderkerstfeest in 
doen (voor de aanschaf van materialen voor het adventsproject en KKF, chocomel en koekjes tijdens 
het KKF, kadootjes voor de kinderen na afloop van het KKF e.d.). Deze envelop kunt u gewoon in de 
collectezak stoppen of afgeven aan iemand van de kindernevendienst. Bij voorbaat dank namens de 
kinderen!  
 

Adventsproject kindernevendienst: 
Deze advent periode volgt de KND het project van Kind op Zondag. Het thema van het project is: 
levenslicht. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden.  Levenslicht is een wonder 
dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen.  
Mattheüs noemt in het geslachtsregister van Jezus de namen van Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en 
Maria. Stuk voor stuk zijn het bijzondere vrouwen, die ervoor zorgen dat het verhaal van de stam Juda 
en het koningshuis van David door kan gaan. In dit adventsproject krijgen de vrouwen uit Jezus’ 
voorgeschiedenis een standbeeld. Zo laten we zien dat ze belangrijk zijn en dat hun verhalen niet 
vergeten mogen worden. 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

31 december 
19.30 uur 

Dreumel  Ds. E. Laseur Eindejaarscollecte 

1 januari Dreumel  Ds. E. Laseur ZWO project stichting leergeld 
 

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

Verwarming kerkgebouwen 

15 januari Wamel 
 

Ds. E. Laseur Ondersteuning gemeenten 

 


