
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Zondag 13 juni Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Fred Hommersom. 
Collecte 1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkvoogdij, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor de protestantse kerk, voor het ondersteunen van dorpskerken. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte  
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de 
kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving.  
Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Het sluiten van 
kerken, teruglopende ledenaantallen en minder financiële middelen maken het moeilijk om kerk van 
en voor het dorp te zijn.  
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als 
geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.  
Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- 
en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de 
dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. 
Van harte aanbevolen. 
 
Mededelingen 
 
Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen,  
 
Deze week het verhaal van een bijzondere ontmoeting bij een put. Een Joodse man verteld aan een 
Sameritaanse vrouw over levend water; zodat je nooit meer dorst hoeft te hebben. Weet jij al wie 
die man is?  
Veel luister plezier!  
Met de werkbladen knutsel je een put of denk je na over de vraag 'wat doe je hier?'. Met 'hier' wordt 
de kerk bedoeld, wij hopen jullie daar weer te zien! 
Veel succes!  

Groetjes van de KND-leiding 
 
  



 

 

 
 
 
 
Diensten komende zondagen 
Voor de diensten in de kerk dient u zich vooraf aan te melden bij Wim Backer, per email 
wim.backer@pg-westmaasenwaal.nl of telefonisch nr. 0487-593143 tot uiterlijk zaterdag 22:00 uur. 
Er kunnen maar een beperkt aantal mensen in de kerk dus meldt u op tijd aan, want vol is vol. 
Tijdens de dienst zal er geen samenzang zijn, is er geen toiletbezoek mogelijk en is er geen 
koffiedrinken na de dienst. 
Wel is er tijdens de kerkdienst oppas en kindernevendienst. De kinderen gaan bij binnenkomst direct 
naar hun eigen ruimte en blijven de hele dienst bij elkaar.  
De dienst is vanaf ongeveer 13.00 uur te zien via de link op de zondagsbrief die u toegestuurd hebt 
gekregen. 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

20 juni 
 

Boven Leeuwen Ds. M. Soethout Kerk in Actie - noodhulp 

27 juni 
 

Wamel Ds. E. Laseur Div. uitgaven, o.a. cantorij 

4 juli 
Doopdienst 

Boven Leeuwen Ds. E. Laseur Kerk in Actie binnenlands 
diaconaat 

 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Op doorreis! 
 
Organist speelt melodie Immortality (Céline Dion) 
 
Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager 
 
Organist speelt melodie lied 732 
 
Voorganger citeert lied 732: 1, 4 

1. Voor de toegewijden 
stillen in den lande 
die van binnen brandden 
met een heilig vuur, 
danken wij U Heer. 

 4. Dat van alle zijden 
mensen samenstromen, 
pelgrims welgekomen 
roepen: God is hier, 
zingen voor de Heer. 

 
Bemoediging en groet 
 
Samen zingen: Lied 63: 2 

2. Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 

  



 

 

 
 
 
 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 

 
Belofte van God: (NBV) Micha 4: 1-3 
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de 
heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons 
onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn 
onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote 
en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun 
speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal 
meer weten wat oorlog is.  
 
Organist speelt 1x melodie lied 771 
 
Voorganger citeert lied 771: 3 

3. Ik weet van een stad op Sions top, 
een stad van de vrede dicht bij God, 
waar ander recht wordt gesproken, 
het kwaad wordt gehaat en gebroken. 
Ik weet van een stad waar je schuilen mag, 
Jeruzalem, eens op een dag. 

 
Moment met de kinderen, voordat zij naar de kerkzaal gaan 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) 2 Corinthiërs 5: 1-10 (lectrix: Wendy Thijssen)                         
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt 
afgebroken, we een woning van God krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden 
gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze 
hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we 
ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in  onze aardse tent verblijven zuchten we 
onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we 
willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt 
verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als 
onderpand te geven. Dus blijven wij altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang 
dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God: 
wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol  goede moed, ook al zouden we ons 
lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen we er 
een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Want 
wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus  verschijnen, zodat ieder van ons krijgt 
wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.  

  



 

 

 
 
 
 
Samen zingen: Lied 73: 10 

10. Wie heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wie ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) 2 Corinthiërs 5: 1  
Wij weten, dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van 
God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 
 
Meditatief orgelspel 
 
Organist speelt 1x melodie lied 851 
 
Voorganger citeert lied 851: 5, 6 7 

5. Als ik word afgebroken, 
als ik ben uitgedoofd, 
wordt dan het woord gesproken 
waarin ik heb geloofd? 
 
7. Hier zal de hoop vervliegen, 
geloof zal zijn gedaan -   
wat overblijft is liefde. 
Breekt zo de morgen aan? 

 6. Zult Gij het licht vergaren 
dat hier ten einde gaat 
om zo te openbaren 
uw gave dageraad? 
 

 
Dienst der gebeden 
 
Samen zingen: Lied 405: 2, 3  

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden 
kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 

 3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 

 
(staande) Wegzending en zegen 
 
Organist speelt melodie Spirit in the sky (Norman Greenbaum) 
 
Na afloop van de dienst kunt u een collectebijdrage doen.  

 
 
 

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl 
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