
 

 

  

 
 
 
 
 
Zondag 14 november Wamel 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is ook 

voor de kerkrentmeesters, bestemd voor de verwarming van onze kerken, hetgeen 
behoorlijke kosten met zich mee brengt. 

Bloemen   
 
 
Mededelingen 
De kerkenraad heeft besloten dat met ingang 21 november iedereen zich weer moet aanmelden voor de 
dienst bij Wim Backer. Dit kan 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 meld u op tijd aan, 
want vol is vol. 
Voor de kinderen is er tijdens de diensten wel oppas en kindernevendienst. De kinderen vanaf volgende week 
bij binnenkomst direct naar hun eigen ruimte en blijven de hele dienst bij elkaar. 
Vanaf vandaag is er na afloop van de dienst geen koffiedrinken. 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

21 nov Boven -Leeuwen 
Gedachteniszondag 

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

28 nov. Wamel Mw. M. Meek 
 

Kerk in Actie, werelddiaconaat 

5 dec. Boven-Leeuwen  Ds. E. Laseur Kerk in Actie, zending 
 

 
 
Orde van dienst 
 
Thema: We zijn er bijna… 
 
Orgelspel 
 
Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager 
 
Zingen: Lied 62: 4, 5 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 807: 1, 2 
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Belofte: (NBV) Johannes 10: 27-30 (lectrix: Annemarie Dantuma) 
‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit 
verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, 
niemand kan hen uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.’ 
 
Zingen: Lied 807: 5, 6 
 
Moment met de kinderen, waarna ze naar de nevenruimte gaan 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Hebreeën 10: 23-25 (lectrix: Annemarie Dantuma) 
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan, 
is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats 
van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer 
naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. 
 
Zingen: Lied 800: 1, 2 
 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Hebreeën 10: 23 
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan, 
is trouw. 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Lied 800: 5, 6 
 
Kinderen komen terug uit nevendienst 
 
Dienst der gebeden 
 
Zingen: Lied 904: 1, 2, 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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