
 

 

  
 
 
 
 
 

Zondag 25 juli  Wamel 
Voorganger  Ds. W. de Koeijer  
Organist  Fred Hommersom 
Collecte 1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkvoogdij, 3e collecte, de extra collecte is ook 

bestemd voor de diaconie, voor de stichting Isai Ma(i)Yam. 
Bloemen   
 
 
Extra Collecte 
Stichting Isai Ma(i)yam wil de leefomstandigheden van deze kinderen en jongeren drastisch verbeteren. 
Voordat ze bij ons kwamen, leefden zij in uitzichtloze armoede. Ze volgden 14 vaak geen onderwijs, waren 
gedwongen te werken, hadden onvoldoende te eten en zwierven soms rond op straat. Vaak missen zij één of 
beide ouders en is de thuissituatie onveilig door mishandeling (alcohol- of drugsmisbruik) of anderszins 
problematisch.  
Sommige kinderen kampen met ernstige trauma’s, zoals het verlies van de moeder door zelfverbranding. Een 
enkeling zag deze wanhoopsdaad voor zijn ogen gebeuren. 
Wij laten deze kinderen niet aan hun lot over. Daarom creëren wij een gezonde en vitale leefomgeving waarin 
zij elkaar ‘helen’ en leren hun verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen. Zo kunnen ze 
uiteindelijk op eigen benen staan en zelf in hun levensonderhoud voorzien. Wij hopen dat zij met alle 
verkregen kennis en vaardigheden op hun beurt weer een steun zijn voor naaste familieleden, buren en 
anderen. 
Vandaag is de extra collecte voor dit doel bestemd. 
 
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.  
De dienst is in de loop van zondagmiddag/avond te zien via de link op de zondagsbrief die u toegestuurd hebt 
gekregen. 
Omdat het vakantie is, is er een poosje geen kindernevendienst, maar als jullie tijdens de zomer toch naar de 
kerk komen, zijn er weer klemborden met kleurplaten en puzzels, zodat je je niet hoeft te vervelen tijdens de 
preek. Op 5 september start de kindernevendienst weer, dus tot dan!  
 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

1 aug. 
 

Boven-Leeuwen Dhr. G. Westerlaken Onderhoud orgels 

8 aug. 
 

Wamel Ds. L. Manuputty Kleding/speelgoed bank 

15 aug. Boven-Leeuwen Dhr. G. Westerlaken 
 

Kerk in Actie - zomerzending 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
Orde van dienst 
Thema:  
‘Gevoed met het ware Levensbrood, Jezus Messias, je dagelijks leven in.’ 
 
Geen voedselvoorziening door organiserende actievoerders ter plaatse, onmogelijk, maar een minimum 
aanbod van een jongetje vormt de basis van de spijziging van de 5000 als teken van het Koninkrijk van God, 
dat Jezus’ gezag bevestigt en ons geloof wil voeden met het ware Brood van het leven. 
 
Dienst van de voorbereiding  
Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ambtsdrager)  
Drempelgebed (door de dienstdoende ambtsdrager)  

Aanvangslied 280: 1, 6, 7  
Votum en Groet  
Gebed om ontferming  

Glorialied 704: 1 en 2 
 
Dienst van het Woord  
Gebed bij de opening van de Schriften  

Schriftlezing (door lector) OT. Deuteronomium 8: 1 - 6 
Lied 119: 1, 49  

Schriftlezing NT: Johannes 6: 1-15 
Lied 383 1 t/m 5 

Uitleg en verkondiging  
Meditatief orgelspel  

Antwoordlied 566: 1, 3 en 5 
 
Dienst van de dankbaarheid  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'  

Slotlied 390: 1 t/m 5 (korte coupletten) 
 

Heenzending en zegen  
Gezongen 'amen' (3x)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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