
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Zondag 17 oktober Wamel 
Voorganger  Ds. H. Domburg 
Organist   Addy de Meij 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is bestemd 

voor Kerk in Actie, voor een project  in Kameroen dat gericht is op duurzame landbouw. 
Bloemen   
 
 
Extra Collecte 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de 
klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel 
dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen 
op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor 
een vreedzame samenleving. 
Jaqueline werkt als landbouwtrainster voor de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen. Een kleine 
kerk met 250.000 leden en 1.300 kerken in een islamitische omgeving. Boerinnen uit de omgeving volgen haar lessen in 
hun eigen dorp. 
“Ik leer deze vrouwen hoe ze kippen of geiten kunnen houden en hoe ze een voldoende oogst kunnen krijgen in het 
regenseizoen, om de droge tijd door te komen en ook nog iets te kunnen verkopen. Ik leer hen samen sparen en een 
kasboek bijhouden,” legt Jaqueline uit. “Een deel van de maisoogst hebben ze nu in een loods opgeslagen. Zodra de prijs 
omhoog gaat, verkopen ze de maïs met meer winst. Ik stimuleer hen om jonge boompjes te planten om ontbossing tegen 
te gaan. Ook leer ik hen om houtbesparende oventjes te gebruiken. Want als ze te veel hout hakken, dan spoelt de 
vruchtbare bodem weg.” 
Helpt u mee om gezinnen in Noord-Kameroen een beter leven te geven? 
 
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 
 
Leurviering 
Op zondag 31 oktober 2021  is er om 19.00 uur een Oecumenische viering in de kerk van Wamel. 
In deze oecumenische viering is iedereen welkom; alle mensen van binnen en buiten de kerken. 
Het thema van deze viering: “Bonhoeffer”. 
‘Wie ben ik?' vraagt de Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer zich af, als hij in de gevangenis zit. In een 
aangrijpend gedicht vertelt hij hoe anderen hem zien als iemand vol innerlijke kracht, die kalm en fier en vrijmoedig 
optreedt. En hoe hij zichzelf kent als een gekooide vogel die naar adem snakt, machteloos bang is, moe en leeg. Het 
gedicht eindigt met het besef, in een schreeuw bijna, dat God hem kent.  
Bidden en gerechtigheid doen. Dat was wat christenen te doen stond, vond Bonhoeffer. Zelf heeft hij dat in ieder geval 
gedaan. Als er iemand was die ‘deed wat hij predikte' was hij het wel. 
Deze viering wordt verzorgd door dominee Henk Fonteyn en zanggroep Choice uit Deest o.l.v. Jacqueline van Koolwijk. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 

Open-Leurgroep Maas en Waal, Riet Kalkers- van Rossum 

  



 

 

 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

24 okt. Boven-Leeuwen 
 

Ds. L. Manuputty Onderhoud begraafplaatsen 

31 okt. Wamel  
 

Ds. L. Manuputty Voedselbank  

7 nov. Boven -Leeuwen 
Viering H.A. 

Ds. E. Laseur  Avondmaalscollecte ZWO dankdag 
3/11 

 
 

Orde van dienst 
 
Orgelspel /Muziek 
Welkom en mededelingen 
Drempelgebed 

Intochtslied 217: 1, 3 en 4  
Groet en bemoediging 
Gebed om ontferming met gezongen acclamatie lied 
367d 

Glorialied Psalm 150a: 1, 2 en 4  
Gebed bij de opening van de Schriften 
Moment met de kinderen 
1e Schriftlezing Lucas 7: 36-50 
Lucas 7: 36-50 (NBV21) 
36 Een van de farizeeën nodigde Hem uit om te komen 
eten, en toen Hij het huis van de farizeeër was 
binnengegaan, ging Hij aanliggen voor de maaltijd.  
37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares 
had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou eten, en 
ze ging naar het huis met een albasten flesje met 
geurige olie. 38 Ze ging achter Jezus staan, aan zijn 
voeteneinde; ze huilde en zijn voeten werden nat door 
haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en 
zalfde ze met de olie. 39 Toen de farizeeër die Hem had 
uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als Hij een 
profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die Hem 
aanraakt, dat ze een zondares is. 40 Maar Jezus zei 
tegen hem: ‘Simon, Ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, 
spreek!’ zei hij. 41 ‘Er was eens een geldschieter die 
twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd 
denarie schuldig, de ander vijftig. 42 Omdat ze het geld 
niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld 
kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde 
betonen?’ 43 Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel 
degene aan wie hij het grootste bedrag heeft 
kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist 
geoordeeld.’ 44 Toen draaide Hij zich om naar de vrouw 
en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw 
huis te gast, en je hebt Me geen water voor mijn voeten 
gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten 
natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45 Jij 
hebt Me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds 
Ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 
46 Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd; maar zij 
heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. 47 Daarom 
zeg Ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het 
er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie 
weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’   

48 Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 
49 De andere gasten dachten bij zichzelf: Wie is Hij, dat 
Hij zelfs zonden vergeeft? 50 Hij zei tegen de vrouw: 
‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’ 

Lied 388: 1 en 4  
2e Schriftlezing Romeinen 3: 21-26 en 4: 1-5 
21 Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten 
al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 
God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus 
geloven En er is geen onderscheid. 23Iedereen heeft 
gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en 
iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als 
een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door 
Christus Jezus heeft verlost. 25-26 Hij is door God 
aangewezen om door zijn dood (letterlijk: door zijn 
bloed) het middel tot verzoening te zijn voor wie 
gelooft. Hiermee bewijst God dat Hij rechtvaardig is, 
want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de 
zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in 
deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien 
dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die 
in Jezus gelooft. 
 
1 Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader 
Abraham? 2 Indien hij als een rechtvaardige zou zijn 
aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich 
daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover 
God? 3 Want wat zegt de Schrift? Abraham vertrouwde 
op God, en dat werd hem als een daad van 
gerechtigheid toegezegd. 4 Iemand die zijn loon 
verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een 
recht. 5 Maar iemand zonder verdienste, die echter 
vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt 
vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. 

Psalm 103: 1 en 3  
Overdenking 
Muziek 

Lied 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’ (5 x) 
Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 704: 1, 2 en 3   
Zending en zegen 
Gezongen ‘Amen’ 
 

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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