
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 3 oktober Wamel 
Voorganger  Ds. D. de Jong 
Organist  Fred Hommersom 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Kerk en Israël. 
Bloemen   
 
 
Extra Collecte 
Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor Kerk en Israël.  
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze 
voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels 
van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van 
Kerk en Israël gericht. 
Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël Onderweg, laat mensen aan het woord die betekenis geven 
aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse 
achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar 
Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. 
Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van ontmoeting en gesprek en gericht op leren van 
de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. Van harte aanbevolen. 
Meer informatie op www.protestantsekerk.nl/collecte  en www.protestantsekerk.nl/israëlzondag  
 
Mededeling 
Bericht van de kerkenraad 
 
‘Geef elkaar de ruimte’  
Is het advies naar aanleiding van de versoepelingen van 25 september. 
Vanaf het begin van de corona pandemie is er wekelijks een YouTube opname gemaakt. Met de start van de 
nieuwe versoepelingen heeft de kerkenraad besloten te stoppen met deze opnamen. 
Iedereen, die daar behoefte aan heeft is welkom om de zondagse eredienst bij te wonen, aanmelden is niet 
meer nodig. 
Door middel van de zondagsbrief wordt de liturgie van de kerkdienst rondgestuurd. 
 
Diensten komende zondagen 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

10 okt. Boven-Leeuwen 
 

Ds. E. Laseur Jong protestant 

17 okt. Wamel 
 

Ds. H. Domburg Kerk in Actie – werelddiaconaat 

24 okt. Boven-Leeuwen 
 

Ds. L. Manuputty Onderhoud begraafplaatsen 

  

http://www.protestantsekerk.nl/collecte
http://www.protestantsekerk.nl/israëlzondag


 

 

 
 

ORDE VAN DE DIENST 
 
dienst van de voorbereiding 
welkom en mededelingen (dienstdoende ambtsdrager) 
drempelgebed (dienstdoende ambtsdrager) 

aanvangslied Psalm 8a vers 1 en 2 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
votum en groet 

vervolg Psalm 8a vers 3 en 6 Zie ik uw sterren in de nacht  
gebed om ontferming 

kyriëlied: Liedboek 1010 vers 1 Geef vrede, Heer 
glorialied: Liedboek 302 vers1 God in den hoog’ alleen zij eer  

ruimte voor de kinderen;  
 
dienst van het Woord 
gebed van de zondag 
eerste lezing: Maleachi 2,6-10 (lector) 

lied: Psalm 79 vers 3 en 5 Het kwaad dat onze vaderen bedreven 
lezing: Marcus 10,1-16 (lector) 

acclamatie: Liedboek 534 vers 4 Hij die de doven horen deed 
uitleg en verkondiging 
muzikale meditatie door de organist 

lied: Liedboek 1000 vers 1-5 Wij zagen hoe het spoor van God 
 
dienst van de dankbaarheid 
dankgebed, voorbeden, stil gebed, besloten met het Onze Vader 
de kinderen komen terug in de kerk 

slotlied Liedboek 993 vs 1,2,5,6,7 Samen op de aarde 
zending en zegen,  
beantwoord met gezongen Amen, amen, amen 
 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

