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Klokluiden 

Orgelspel  

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

Aanvangslied: Psalm 80: 1 en 2   

Bemoediging  

 Onze hulp is in de naam van de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
Groet Genade en vrede zij u 
 van God onze Vader  
 door Jezus Christus onze Heer, 
 in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen 
 
Aansteken van de twee adventskaarsen  

Project en projectlied (melodie ‘Nu daagt het in het oosten’):  

1. Wij bidden om verhalen vol hoop en goede moed 

God laat zijn licht hier stralen. Hij komt ons tegemoet.  

 

2. Een boek met mooie woorden: met plaatjes en een lied. 

Zo laat God van zich horen, want Hij vergeet ons niet.   

Kyriegebed 

 

Lied 462: 1, 2, 5 en 6   



Schriftlezing: Maleachi 3: 1-4  

 

Lied 158a: 1 en 3     

Schriftlezing: Lucas 3: 1-6  

Verkondiging  

Lied 466: 1, 5 en 7   

Dankzegging – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 

Slotlied 440: 1, 2 en 4  

Zegen 

Orgelspel  

 

Toelichting op de diaconale collecte: Dokters van de Wereld.  

 

Dokters van de Wereld zet zich o.a.  in Nederland in voor het recht op 

gezondheid en de toegang tot zorg voor mensen zonder geldige 

verblijfspapieren. Gezondheidszorg is een internationaal erkend mensenrecht 

dat ook bij wet in Nederland is vastgelegd. Voor mensen zonder 

verblijfspapieren blijkt het in de praktijk echter lastig om zonder bemiddeling 

medische zorg te krijgen. Het niet of te laat ontvangen van medisch 

noodzakelijke zorg brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit geldt voor 

mensen die extra kwetsbaar zijn zoals zwangere vrouwen, chronisch zieken, 

kinderen en mensen met psychische problemen. Maar ook voor andere niet 

gedocumenteerde migranten. Volgens de laatste schatting zijn er zo’n 35.000  

niet gedocumenteerde migranten in Nederland. Een aantal weet de weg in 

de Nederlandse maatschappij goed te vinden. Ondanks dat mensen zonder 

verblijfsrecht officieel geen arbeid mogen verrichten, geen opleiding mogen 

volgen, geen aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen en geen 

woonruimte kunnen huren. Hoewel veel niet-gedocumenteerden 

veerkrachtig zijn, maakt dit hen kwetsbaar en brengt het risico’s met zich 

mee voor hun gezondheid. Niet gedocumenteerde migranten mogen geen 

zorgverzekering afsluiten. Zij kunnen medische kosten vaak niet betalen. 



Daarnaast zijn er praktische zaken waardoor het mensen niet lukt de juiste 

zorg te krijgen, zoals een taalbarrière, de weg niet kunnen vinden of geen 

geld hebben voor vervoer. Angst om opgepakt te worden kan hen er van 

weerhouden naar een dokter te gaan. Ook speelt gebrek aan kennis over de 

Nederlandse gezondheidszorg een rol. Zorgverleners zijn lang niet altijd goed 

op de hoogte. Zo is er veel onbekendheid met de financieringsregeling via het 

CAK (Centraal Administratie Kantoor). Bij zorgverleners kan ook weerstand 

zijn tegen het helpen van mensen zonder verblijfsrecht. Soms speelt 

discriminatie of angst voor administratieve rompslomp en inkomstenderving 

hierbij een rol. Ook vinden zorgverleners de tijdsinvestering soms te groot, 

bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière. Vaak is het met name onbekendheid 

en onwetendheid. Dokters van de Wereld streeft er met het programma 

Zorgrecht naar deze barrières weg te nemen. 

Via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit 

tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen. 

U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal) 

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 

t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten 

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk 

http://www.skgcollect.nl/97

