Zondag 15 augustus
Voorganger
Organist
Collecte

Boven-Leeuwen
Dhr. G. Westerlaken
Wim Gorter
1e collecte diaconie, 2e collecte kerkvoogdij, 3e collecte, de extra collecte is ook
bestemd voor de diaconie, voor Kerk in Actie, voor christenen in Pakistan.

Bloemen

Extra Collecte
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de
laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het
christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in
Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over
discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende
kerk in Pakistan?
Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven
Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 200 studenten samenkomen.
Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de
collecte in onze kerk.
Diensten komende zondagen
Voor de diensten in de kerk dient u zich vooraf aan te melden bij Wim Backer, per email wim.backer@pgwestmaasenwaal.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
22 aug.

Plaats
Wamel

Voorganger
Ds. L. Manuputty

Extra collecte
Casey Troy Foundation

29 aug.

Boven-Leeuwen

Ds. W. de Koeijer

Onderhoud gebouwen

5 sept.

Wamel

Ds. E. Laseur

Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Orde van dienst
Welkom en mededelingen door ambtsdrager.
Aanvangspsalm 139B: 1 (Heer, U doorgrondt en kent mij )
Votum en groet
Gebed om ontferming
Genadeverkondiging
Lofprijzing: Lied 146A: 1 (Laat ons nu vrolijk zingen)
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing 1: Jesaja 59:9-19 (door lector)
Lied: 859: 1 (Schuldig staan wij voor U, Heer)
Schriftlezing 2: Marcus 10:46-52 (door lector)
Lied: 534:1 (Hij die de blinden weer liet zien )
Uitleg en Verkondiging
Lied: 287: 1 en 5 (Rond het licht dat leven doet)
Dankgebed, stil gebed, afsluitend: Onze Vader
Slotlied 723: 1 en 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Zegenbede, beantwoord met een gezongen amen

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

