
 

 

  

 
 
 
Zondag 24 oktober Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. L. Manuputty 
Organist  Wim Gorter 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is ook 

bestemd voor de kerkrentmeesters, voor het onderhoud van de begraafplaatsen. 
Bloemen   
 
 

Extra Collecte 
In het septembernummer van ons kerkblad heeft u kunnen lezen over het onderhoud van een monumentaal 
graf in Wamel. Dankzij verschillende vrijwilligers liggen de begraafplaatsen bij onze kerken er mooi en verzorgd 
bij. Deze zondag is de extra collecte hiervoor bestemd. 
 
 

Mededeling 
 

Inzameling Voedselbank 
In november is het weer Dankdag voor Gewas en Arbeid. 
Dankdag is een dag dat er speciaal gedankt wordt voor het voedsel, werk en de welvaart die dit met zich 
meebrengt. Dat deze welvaart, in deze tijden, niet voor iedereen is weggelegd behoeft geen uitleg. Er zijn 
steeds meer mensen die steun van de voedselbank nodig hebben. Daarom wil de diaconie rond dankdag 
binnen onze gemeente weer een boodschappenactie houden. 
Op 31 oktober en op 7 november zullen er daarom achter in de kerk kratten staan, waar u houdbare etenswaar 
in kunt achterlaten. Denkt u  hierbij aan:  

-pasta, rijst, couscous, aardappelpuree 
-pastasauzen, soep 
-ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas) 
-pannenkoekenmix 
-vlees en vis in blik 

-groente en fruit in blik 
-zonnebloem- of olijfolie 
-houdbare melk 
-gluten- en lactose vrije producten 
 

Dus……….helpt u weer mee en breng op 31 oktober of op 7 november wat van de bovenstaande boodschappen 
mee naar de kerk, dan zorgen wij dat het bij de voedselbank terecht komt. 
Dank u wel! 
 

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 

31 okt. Wamel  
 

Ds. L. Manuputty Voedselbank  

7 nov. Boven -Leeuwen 
Viering H.A. 

Ds. E. Laseur  Avondmaalscollecte ZWO 
dankdag 3/11 

14 nov. Wamel Ds. E. Laseur 
 

Verwarming kerkgebouwen 

 
Orde van dienst 
 
Mededelingen 
Drempelgebed: 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Aanvangspsalm: Lied 286:1,2,3 
Votum en groet: 

Lied 216:1,2,3 
Gebed om ontferming 

Lied 281:1,2,5,6, 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst toe. 
Gebed om de opening van het Woord 

Lied 839:1,3 
1e Schriftlezing: Handelingen 13:14,42-52 

14 Ze kwamen in Antiochië in Pisidië. Op de 
heilige rustdag gingen ze naar de synagoge en 
gingen zitten.  
 
42 Toen de synagoge uitging, vroegen de 
mensen aan Paulus en Barnabas of ze de 
volgende heilige rustdag weer over deze dingen 
wilden spreken. 43 En veel van de Joden en van 
de andere mensen die God aanbaden, liepen na 
de bijeenkomst met hen mee. Paulus en 
Barnabas spraken met deze mensen verder. Ze 
drongen er op aan dat ze zouden geloven in 
Gods vergeving voor hen. 
44 De volgende heilige rustdag kwam bijna de 
hele stad om het woord van God te horen.  
45 Maar toen de Joodse leiders zagen dat er 
zoveel mensen gekomen waren, werden ze 
jaloers. Daarom zeiden ze dat Paulus leugens 
vertelde. 46 Maar Paulus en Barnabas zeiden 
vol geloof en zonder vrees: "Wij moesten eerst 
bij júllie het woord van God brengen. Maar jullie 
willen niet luisteren. Jullie vinden het eeuwige 
leven niet de moeite waard. Daarom gaan we 
nu naar de mensen die geen Joden zijn. 47 Want 
de Heer heeft ons bevolen: 'Ik heb jullie gemaakt 
tot een licht voor de niet-Joodse volken. Zo 
zullen jullie redding brengen over de hele 
wereld.' 48 Toen de niet-Joodse mensen dat 
hoorden, werden ze heel erg blij. En ze prezen 

het woord van de Heer. En iedereen die door 
God uitgekozen was om het eeuwige leven te 
ontvangen, ging in Jezus geloven. 49 En het 
woord van de Heer verspreidde zich door het 
hele land. 
50 Maar de Joden begonnen in die stad de rijke 
en belangrijke mannen en vrouwen die God 
aanbaden, op te stoken. Deze zorgden er toen 
voor dat Paulus en Barnabas uit de stad werden 
weggejaagd. 51 Maar Paulus en Barnabas 
schudden het stof van hun voeten af om hen te 
waarschuwen voor hun ongehoorzaamheid en 
reisden naar Ikonium. 52 En de leerlingen waren 
blij en vol van de Heilige Geest. 

Lied 1001:1,2, 
2e Schriftlezing: Johannes 10: 27-30 

27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, en Ik 
ken ze, en ze volgen Mij. 28 En Ik geef hun het 
eeuwige leven. Ze zullen tot in eeuwigheid niet 
verloren gaan. Ze zijn van Mij en niemand zal ze 
uit mijn handen kunnen roven. 29 Mijn Vader 
heeft hen aan Mij gegeven. Hij is machtiger dan 
wie dan ook. Niemand kan iets uit de handen van 
mijn Vader roven.30 Ik en de Vader zijn helemaal 
één." 

Lied 23C: 1,2,3,5 
Verkondiging 

Lied 939:1,3 
Dankgebed, Voorbeden,Stil gebed, gezamenlijk 
het Onze Vader  
(Tijdens de collecte komen de kinderen terug) 

Slotlied: Lied 425 
Uitzending en zegen 
3x amen door gemeente 
 
 
 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 

 
Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond 
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