
 

 

  
 
 
 
 
 

Zondag 27 juni  Wamel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Collecte 1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkvoogdij, 3e collecte, de extra collecte is ook 

bestemd voor de kerkvoogdij, voor dicerse uitgaven, zoals het koffiedrinken na 
afloop van dienst en de cantorij. 

Bloemen  
 
 

Mededelingen 
Kindernevendienst 
 

Hallo kinderen, 
 

Dit keer een verhaal over een hele bijzondere genezing van Jezus. Het gaat over een jongen, waarvan de 
vader hulp komt vragen bij Jezus.  
Met de werkbladen mogen jullie aan de slag. Knutsel en dokters koffertje om mee te spelen, of maak een 
mooie in te sturen kaart voor iemand die beter is geworden.  
Veel plezier!  

Groetjes van de KND-leiding 
 

Bericht van overlijden 
Zondag 20 juni 2021 is Albert Blommers in de leeftijd van 85 jaar in De Herbergier te Beneden-Leeuwen 
overleden.  
Zijn afscheid heeft op vrijdag 25 juni in besloten kring plaatsgehad. 
Afgelopen zondag is voorbede gedaan voor zijn vrouw en haar kring van geliefden. 

Ds. E. Laseur  
 

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. 
 

Met ingang van de maand juli wil de kerkenraad weer binnen en buiten laten zingen. 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

4 juli 
Doopdienst 

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

11 juli 
 

Wamel Ds. E. Laseur Stichting leergeld 

18 juli  Boven-Leeuwe Dhr. G. Westerlaken Kosten materialen kindernevendienst 
 

 
  



 

 

 
 
 
Orde van dienst 
Thema: Door ’t oog van de naald! 
 
Orgelspel 
 
Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager 
 
Organist speelt 1x melodie lied 42, voorganger citeert lied 42: 1 

1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
Juichend staan in zijn voorhoven? 

 
Bemoediging en groet 
 
Organist speelt 1x melodie lied 906, voorganger citeert lied 906: 1 

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 

 
Belofte van God: (NBV) 2 Corinthiërs 8: 9 en 15 
Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm 
geworden opdat u door zijn armoe rijk zou worden. Zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te 
veel; hij die minder had, had niet te weinig.’ 
 
Organist speelt 1x melodie lied 474, voorganger citeert lied 474: 4, 5 

4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed, 
zijn eigen overvloed. 

 5. Hij wordt een knecht en ik een heer: 
wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer 
als Jezus heeft voor mij, 
als Jezus heeft voor mij. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Handelingen 9: 36-43 (lectrix: Annemarie Dantuma) 
In Joppe woonde een leerlinge die Tabitha heette, in onze taal is dat Dorcas. Ze deed veel goeds voor anderen 
en gaf vaak aalmoezen. Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek 
opgebaard. Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, 
twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij hen te komen. Petrus ging meteen met 
hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen  
  



 

 

 
 
 
staan en hem huilend de tunica’s en mantels lieten zien die Dorcas nog maar pas gemaakt had. Petrus stuurde 
iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei:  
‘Tabitha, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten. Hij nam haar bij de hand 
en hielp haar overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat 
ze weer leefde. Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen gingen in de Heer geloven. Petrus bleef nog 
enige tijd in Joppe, bij Simon, een leerlooier. 
 
Organist speelt 1x melodie lied 68, voorganger citeert lied 68: 7 

7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Handelingen 9: 40a 
Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het 
lichaam en zei: ‘Tabitha, sta op!’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Voorganger citeert lied 78: 3, 4 (Liedboek voor de Kerken 1973) 

3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis 

 4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
Dienst der gebeden 
 
Organist speelt 1x melodie lied 905, voorganger citeert lied 905: 4 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
U brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
Weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 
(staande) Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 

 
 
 

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