
 

 

  

 
 

Derde advent 
Zondag 11 december Dreumel  
Voorganger:  Ds. E. Laseur  
Organist:  Fred Hommersom 
Collecten:  1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 
   bestemd voor Kerk in Actie, voor Stichting de Vrolijkheid. 
 
 
Extra collecte 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar 
Nederland waar ze met of zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen blijven.  
Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd 
kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren 
vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden 
hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de 
schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van 
azc’s worden de workshops afgesloten. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen 
en jongeren in azc’s en andere diaconale projecten. Hartelijk dank! 
 
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. 
 
Inloopmorgen 
Woensdag 14 december bent u vanaf10.00 uur weer van harte welkom bij Cobie van Maurik,  
ds. Penningsstraat 4 in Wamel. 
Om gezellig koffie en thee te drinken met elkaar, een praatje te maken, creatief bezig te zijn of om met elkaar 
een spelletje te spelen. Kom gerust eens een keer kijken. 
De volgende inloopochtend is op woensdag 11 januari. 
Van harte welkom! 
  



 

 

 
 
 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

18 december Wamel 
Jeugdkerk 

ds. M. Soethout, 
Boven Leeuwen 

Jong protestant 

24 december 
19.00 uur 
22.00 uur 

 
Boven-Leeuwen 
 

 
Kinderkerstfeest 
Ds. E. Laseur 

 

25 december Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Kerk in Actie kinderen in de 
knel 

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

 
 
 
Orde van dienst Thema: Rachab! 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom, mededelingen en 
drempelgebed  
 

(staande) Zingen: Gezang 438: 1, 2 
 
(staande) Bemoediging en groet 
 

Zingen: Gezang 438: 3, 4  
 
Moment met de kinderen 
 
Projectlied  

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Een vrouw die mensen schuilen laat 
waardoor Gods toekomst verder gaat. 
Haar moed loopt als een rode draad 
door het verhaal van goed en kwaad. 

 
Geloofsaansporing: (NBV 2021) Jakobus 2: 19-26 
 

Zingen: Lied 803: 4 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
 
 

 
 
 
 
 
Schriftlezing: (NBV 2021) Jozua 2: 1-14  

 
Zingen: Lied 803: 5 

 
Schriftlezing: (NBV 2021) Mattheüs 1: 1-5 
 

Zingen: Lied 738: 3 
 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Jozua 2: 9 
en 11b 
‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de Heer dit land aan 
jullie heeft gegeven. Wij zijn doodsbang voor jullie. 
De Heer, jullie God, is immers een God die macht 
heeft boven in de hemel en hierbeneden op aarde. 
 
Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 800: 5 
 
Dienst der gebeden 
 

(staande) Zingen: Lied 439: 3, 4 
 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen 
Amen) 
 
Orgelspel 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 
 


