
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Zondag 10 oktober Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Wim Gorter 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Jong Protestant  
Bloemen   
 
 
Extra Collecte 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Opvoeden doe je samen met anderen. Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen 
nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk 
is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en 
bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek 
tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens 
wordt onderschat zijn er materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Ook worden kerken 
ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. 
Geef aan de collecte zodat Jong Protestant ouders en gemeenten kan ondersteunen bij de geloofsopvoeding. 
Hartelijk dank! 
 
 
Mededeling 
Elkaar ontmoeten. 
Welkom op de ontmoetingsmorgen. 
Gezellig koffie-thee drinken, een praatje maken, een spelletje spelen, creatief bezig zijn. 
We starten op dinsdag 19 oktober in de kerk van Wamel 
Tijd: 09.30u - 11.30 uur. 
Info: Janny Jagtenberg, tel. 0487-562154 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

17 okt. Wamel 
 

Ds. H. Domburg Kerk in Actie – werelddiaconaat 

24 okt. Boven-Leeuwen 
 

Ds. L. Manuputty Onderhoud begraafplaatsen 

31 okt. Wamel  
 

Ds. L. Manuputty Voedselbank  

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
Orde van dienst 
Thema: God trekt Zich jouw lot aan! 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager 

Zingen: Lied 122: 1, 2 
Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 350: 4, 5 
Geloofsaansporing: (NBV) Efeziërs 5: 12-14 
Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van 
het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. 

Zingen: Lied 350: 7 
Moment met de kinderen, waarna ze naar de nevenruimte gaan 
Gebed bij de opening van het Woord 

Schriftlezing: (NBV) Exodus 13: 17-22 (lectrix: Yvonne Stuiver) 
Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de 
Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren, 
konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet Hij het volk een omweg maken en 
door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte 
weggetrokken. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten 
zweren dat te zullen doen. ‘God zal zich jullie lot aantrekken,’ had hij gezegd, ‘en dan moeten jullie mijn 
lichaam van hier met je meenemen.’ Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan 
de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s 
nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het 
volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. 

Schriftlezing: (NBV) Johannes 8: 12-14 (lectrix: Yvonne Stuiver) 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ De Farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, 
want U getuigt over Uzelf.’ Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig Ik over Mezelf, toch is mijn getuigenis 
betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar Ik 
vandaan kom of waar Ik naartoe ga.’ 

Zingen: Lied 105: 13, 14  
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Exodus 13: 19 
‘God zal zich jullie lot aantrekken.’ 
Meditatief orgelspel 

Zingen: Lied 645: 1, 4 
Kinderen komen terug uit nevendienst 
Dienst der gebeden 

Zingen: Lied 655: 2, 4, 5 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
Orgelspel 
 
 
 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 

 
 
 
 
 

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