
 

 

  

 
 
 
Zondag 31 oktober Boven-Leeuwen, viering Heilig Avondmaal 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Wim Gorter 
Collecte Er is vandaag 1 collecte, de Avondamaalscollecte, bestemd voor het project van de 

ZWO 
Bloemen  
 
 
Avondmaalscollecte 
Kinderhulp, dit jaar het project wat door de ZWO wordt ondersteund, is er voor alle kinderen en jongeren tot 
21 jaar die in Nederland opgroeien in armoede. Kinderhulp helpt hen bijvoorbeeld met een bijdrage aan een 
schoolkamp, een goede set kleding, een laptop voor huiswerk, een fiets, speelgoed of spullen om een kinder- 
of tienerkamer in te richten. Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. 
Een ander voorbeeld wat Kinderhulp doet is helpen met Actie Pepernoot. In Nederland groeien ruim 300.000 
kinderen op in armoede. Voor hen zijn een eigen fiets, een dagje pretpark of een warme winterjas niet 
vanzelfsprekend. Toch snappen ze dat wel. Maar een kind uitleggen dat de Sint niets komt brengen op 5 
december.... Dankzij giften zorgt Kinderhulp ervoor dat kinderen in armoede tóch een cadeautje krijgen. 
 
Mededelingen 
Inzameling Voedselbank 
In november is het weer Dankdag voor Gewas en Arbeid. 
Dankdag is een dag dat er speciaal gedankt wordt voor het voedsel, werk en de welvaart die dit met zich 
meebrengt. Dat deze welvaart, in deze tijden, niet voor iedereen is weggelegd behoeft geen uitleg. Er zijn 
steeds meer mensen die steun van de voedselbank nodig hebben. Daarom wil de diaconie rond dankdag 
binnen onze gemeente weer een boodschappenactie houden. 
Op 31 oktober en op 7 november zullen er daarom achter in de kerk kratten staan, waar u houdbare etenswaar 
in kunt achterlaten. Denkt u  hierbij aan:  

-pasta, rijst, couscous, aardappelpuree 
-pastasauzen, soep 
-ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas) 
-pannenkoekenmix 
-vlees en vis in blik 

-groente en fruit in blik 
-zonnebloem- of olijfolie 
-houdbare melk 
-gluten- en lactose vrije producten 
 

Dus……….helpt u weer mee en breng op 31 oktober of op 7 november wat van de bovenstaande boodschappen 
mee naar de kerk, dan zorgen wij dat het bij de voedselbank terecht komt. 
Dank u wel! 
 
Ontmoetingsmorgen 
De volgende ontmoetingsochtenden zijn op woensdag 10 nov. en  8 december. Iedere keer om 10.00 uur in 
de kerk van Wamel 
Meer informatie bij Janny Jagtenberg: 0487-562194 
 
Gelegenheidskoor 
Om de viering op kerstmorgen een extra feestelijk tintje te geven willen we weer een gelegenheidskoor 
samenstellen. Iedereen de zin heeft om hieraan een bijdrage aan te leveren is van harte welkom op donderdag 
2 december in de kerk in Wamel van 19.30 – 20.30 uur. De bedoeling is dat we meerdere keren repeteren, op 
wisselende avonden. Als je 2 december niet kunt maar wel mee wilt zingen, laat het Gerrit, die het koor gaat 
begeleiden, weten g.vastenhouw@online.nl. 
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Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

14 nov. Wamel Ds. E. Laseur 
 

Verwarming kerkgebouwen 

21 nov Boven -Leeuwen 
Gedachteniszondag 

Ds. E. Laseur Hospice ‘De Brug’ in Druten 

28 nov. Wamel Mw. M. Meek 
 

Kerk in Actie, werelddiaconaat 

 
Orde van dienst 
 
Thema: In Zijn spoor! 
 
Orgelspel 
 
Welkom, mededelingen en drempelgebed door 
ambtsdrager  
 
(staande) Zingen: Lied 218: 1, 2 
 
(staande) Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 78: 25 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Lied 107: 19 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) 1 Petrus 2: 19-25 (lectrix: 
Wendy Tijssen) 
Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn 
blik op God gericht is, in staat is onverdiend leed te 
verdragen. Immers, is er enige reden om trots te 
zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf 
voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk 
van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet 
lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping: ook 
Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee 
een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen 
van Hem die geen enkele zonde beging en over 
wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond 
en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet 
het oordeel over aan Hem die rechtvaardig 
oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het 
kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de 
zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn 
striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als 

schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de 
herder is, naar Hem die uw ziel behoedt. 
 
Zingen: Lied 79: 5 
 
Uitleg en verkondiging: (NBV) 1 Petrus 2: 21b 
Treed dus in de voetsporen van Hem… 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Lied 835: 1, 2 
 
Kinderen keren terug uit de nevenruimte 
 
Zingen: Lied 835: 3, 4 (diaken en predikant breken 
laatste broodstuk)  
 
Tafelgebed 
 
(staande) Zingen: Lied 653: 6 
 
Korte uitleg over het delen van brood en wijn 
 
Diakenen gaan rond met brood en wijn onder 
orgelspel 
 
Onze Vader 
 
(staande) Zingen: Lied 218: 4, 5 
 
Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 
 
Bij de uitgang is er gelegenheid uw 
collectebijdrage te geven. 
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