
 

 

  

 
 
 
Zondag 19 september Wamel 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist   Fred Hommersom 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is bestemd 

voor het werk van Kerk in Actie, voor het herstelwerk in Syrië. 
Bloemen   
 
 
Extra Collecte 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De 
oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is 
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de 
kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun 
afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig 
terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het 
herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De 
eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten.  
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel 
van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië en in 
het Midden-Oosten. Helpt u mee? 
 
Mededeling 
Digitaal collecteren. 
Vorige week is een begin gemaakt om met de collecte App GIVT deel te kunnen 
nemen aan de collecte met een smartphone. 
Regelmatig horen we dat kerkgangers moeilijk aan kleingeld voor de collectes 
kunnen komen. 
Om toch anoniem aan de collectes te kunnen delen heeft het college gekozen voor 
de App van GIVT. 
De werking is vrij eenvoudig. Download de gratis GIVT-app in de APP Store of Google 
Play. Registreer jezelf als gebruiker door je gegevens eenmalig in te vullen. 
Kies hoeveel je voor elke collecte apart hoeveel je wilt geven. Tijdens de collecte 
houd je je telefoon eenmalig bij de eerste collectezak. Met de automatische incasso 
wordt de gift door Slimpay geïncasseerd en naar de rekening van de kerk 
overgemaakt. 
Hierbij de QR-code. Tip: Knip de code uit en plak deze in het liedboek, dan hebt u de code altijd bij de hand. 
 
Diensten komende zondagen 
Voor de diensten in de kerk dient u zich vooraf aan te melden bij Wim Backer, 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 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. 
De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar hun eigen ruimte en blijven de hele dienst bij elkaar. 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

26 sept. Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur ZWO 
 

3 okt. Wamel Ds. D. de Jong Kerk en Israël 
 

10 okt. Boven-Leeuwen 
 

Ds. E. Laseur Jong protestant 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Leurviering 
Op zondag 26 september 2021 is er weer een Open-Leurviering om 19.00 uur. 
De viering vindt plaats in de Sint Victorkerk in Wamel. 
Het thema van deze dienst is “Een goed verhaal”.  
Een goed verhaal - daar zit ontwikkeling in: er is een probleem, iemand gaat op reis, iemand krijgt 
een opdracht. En dan wordt het spannend. Een goed verhaal heeft meer lagen - daar ontdek je 
steeds iets nieuws in. Een goed verhaal brengt je in beweging: leert je iets, biedt je troost of hoop, 
verontrust je. En het pakt je, zó dat je er als het ware zelf in voorkomt. Zulke goede verhalen zijn 
ook in de Bijbel te vinden. En veel Bijbelverhalen zijn ook nog eens gericht op hoe het goed kan 
gaan met mensen, tussen mensen en tussen mensen en God. 
Iedereen is van harte welkom bij deze viering. 
 
 
 
Orde van dienst 
-Orgelspel 
-Welkom, mededelingen en drempelgebed door 
ambtsdrager 

Zingen: Lied 39: 1, 4 
-Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 364: 3, 5, 6  
-Geloofsaansporing: (NBV) Jacobus 3: 13-18 
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? 
Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een 
onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 
Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of 
egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; 
u zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid 
komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, 
demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren 
wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van 
boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder 
vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan 
ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze 
is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, 
brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen, die 
vrede stichten. 

Zingen: Lied 841: 1 
-Gebed bij de opening van het Woord 
-Schriftlezing: (NBV) Jacobus 3: 1-12 (lectrix: Jenny 
Molenaar) 
Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen 
zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te 
wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal! 
Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt 
mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam 
in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond 
om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele 
lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, 
voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de 
richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is 
ook de tong een klein orgaan, maar wat een 
grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een 
kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze 
tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze  

 
lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele 
lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met  
vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke 
soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, 
kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die 
de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol 
dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en 
Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft 
geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt 
zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, 
broeders en zusters? Laat een bron soms uit eenzelfde 
ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een 
vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok 
vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water. 

Zingen: Lied 141: 1, 3 
-Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Jacobus 3: 9 
Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we 
vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als 
zijn evenbeeld. 
-Meditatief orgelspel 

Zingen: Lied 837: 2 
-Dienst der gebeden 

Zingen: Lied 1010: 3, 4 
-(staande) Wegzending en zegen 
-Orgelspel 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

