
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Zondag 20 juni Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. M. Soethout  
Organist  Wim Gorter. 
Collecte 1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkvoogdij, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Kerk in Actie, voor noodhulp. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte  
In Griekenland komen dagelijks vele vluchtelingen aan, op zoek naar veiligheid en een betere 
toekomst. Onder hen ook duizenden kinderen. Ze komen terecht in onveilige kampen met gammele 
tenten. Er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Het ergste is 
misschien wel de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten. 
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, 
gezondheidszorg en onderwijs, proberen hen op een betere plek te krijgen en pleiten er bij de 
overheid voor meer van hen in Nederland op te nemen. Ook investeren we in de landen van herkomst 
in een beter leven voor kinderen. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van Kerk in Actie voor opvang van 
gestrande vluchtelingen. Doet u mee? 
 
 
Mededelingen 
 
Kindernevendienst 
 
Hoi kinderen, 
 
Ook in het verhaal van deze week heeft Jezus weer een bijzondere 
ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij een put. Jezus zegt haar te 
kennen. De vrouw loopt snel naar huis om haar familie erbij te roepen.  
Knutsel een snel-lopende-vrouw vandaag of vul in: als Jezus jou ook zou 
kennen; wat zou hij dan van je weten?  
 
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 

27 juni 
 

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

4 juli 
Doopdienst 

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

11 juli 
 

Wamel Ds. E. Laseur Stichting leergeld 

 
Orde van dienst 
 
De liederen worden door de organist gespeeld, waarna de predikant de verzen leest. 
 
Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ambtsdrager)  
Drempelgebed (door de dienstdoende ambtsdrager)  
Aanvangslied Psalm 84: 1, 2 en 3   
Votum en Groet  
Gebed om ontferming  
Glorialied nr. 305   

 
Dienst van het Woord  

Gebed bij de opening van de Schriften  
Schriftlezing (door lector) Job 30: 20 – 26  
Lied nr. 756: 1, 2, 4, 6  
Schriftlezing Markus 4: 35 – 41  
Lied nr. 850  
Uitleg en verkondiging  
Meditatief orgelspel  
Antwoordlied nr. 848  

 
Dienst van de dankbaarheid  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'  
Slotlied nr. 632  
Heenzending en zegen 

 
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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