
 

 

  

 
 

Eerste advent 
 
Zondag 27 november Boven-Leeuwen 
Voorganger:  Drs. G. Westerlaken 
Organist:  Wim Gorter 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Kerk in Actie, voor onderwijs aan werkende kinderen in Colombia. 
Bloemen:   
 
 
Extra collecte 
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals drugshandel. In 
onze grote steden hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht nodig hebben, maar in 
Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten werken 
om de eindjes aan elkaar te knopen. In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort 
kinderen een veilige haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt 
werken of vuilnis sorteren. Het centrum biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin, prachtige 
producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze 
kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat deze kinderen 
ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag voor dit 
werk. We bevelen deze collecte via Kerk in Actie van harte bij u aan. 
 
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. 
 
Kerstkoor 
Om de viering op kerstmorgen een extra feestelijk tintje te geven willen we weer een Kerstkoor samenstellen. 
Iedereen de zin heeft om hieraan een bijdrage aan te leveren is van harte welkom op donderdag 1 december 
in de kerk in Wamel van 19.30 – 20.30 uur. De bedoeling is dat we meerdere keren repeteren, op wisselende 
avonden. Als je 1 december niet kunt maar wel mee wilt zingen, laat het Gerrit, die het koor gaat begeleiden, 
weten via mail: g.vastenhouw@online.nl. 
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Leurviering  
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering, vanavond, om 19.00 uur in de kerk van Leur. 
Het thema is: “Er is altijd licht” als we ons laten sterken door de Geest van Liefde. 
Deze viering wordt verzorgd door de liturgie- en zanggroep Puiflijk. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur. 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

4 december Wamel Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie adventcollecte 
werelddiaconaat 

11 december  Dreumel Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie binnenlands 
diaconaat 

18 december Wamel 
Jeugdkerk 
 

ds. M. Soethout, 
Boven Leeuwen 

Jong protestant 

 
 
Orde van dienst 
Welkom en mededelingen en drempelgebed  

Aanvangspsalm: Psalm 136: 1, 3 en 13 

Gelegenheid voor stil gebed  
Votum en groet 
Gebed om ontferming  

Lied: 916: 1, 2 en 3 

Moment met de kinderen door leiding)  
Projectlied advent en kerst 2022, melodie lied 469: ‘Ik ben een engel van de Heer’. 1e advent: Batseba 

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 buurvrouw in de koningsstad 
heeft moeite en verdriet gehad. 
Zij wordt de moeder van een zoon 
die voorbestemd is voor de troon. 

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst   
Gebed om de heilige Geest 
1e Schriftlezing: Jesaja 2:1-5 (Lector) 

Lied: 1000: 1 en 2 
2e Schriftlezing: Mattheüs 24:32-44 

Lied: 751: 1, 3 en 5 
Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied: 939: 1, 2 en 3 
Dankgebed, stil gebed, afsluitend met het ‘Onze Vader’  

Slotlied: 655: 1, 2, 4 en 5 
Zegenbede  
Gezongen amen 3x 
 
 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk 


