
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Zondag 29 augustus Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. W.L. de Koeijer 
Organist  Wim Gorter 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is ook bestemd voor de kerkrentmeester, voor het onderhoud van de 
gebouwen. 

Bloemen   
 
 
Extra Collecte 
De extra collecte is bestemd voor het onderhoud van de 3 kerkgebouwen die allen Rijksmonumenten 
zijn. Jaarlijks moeten er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden o.a. op advies van 
Monumentenwacht. 
 
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. 
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 Plaats Voorganger Extra collecte 

5 sept. 
 

Wamel Ds. E. Laseur Kerk in Actie – Werelddiaconaat 

12 sept. Boven-Leeuwen 
Startzondag 

Ds. E. Laseur Protestantse kerk -  Missionair  

19 sept. Wamel Ds. E. Laseur Kerk in Actie - Zending  
 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 
 
Thema: ‘Blijf in de kring van Jezus…’ 
 
Dienst van de voorbereiding  
• Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ambtsdrager)  

• Drempelgebed (door de dienstdoende ambtsdrager)  

• Aanvangslied 314: 1, 2  

• Votum en Groet  

• Gebed om ontferming: 

Kyrië 270a 

 
• Glorialied 705: 1, 2, 4 
          Leefregel: 1 Johannes 2: 22-25 
 
Dienst van het Woord  
• Gebed bij de opening van de Schriften  

• Schriftlezing (door lector) OT. Jeremia 2, 4-13 

• Lied 177, 1, 2, 3 

• Schriftlezing NT. Johannes 6, 60- 71  

• Lied 531, 1, 2, 3 

• Uitleg en verkondiging  

• Meditatief orgelspel  

• Antwoordlied 754, 1, 2, 3 
 
Dienst van de dankbaarheid  
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'  

• Slotlied 871: 1 t/m 4  

 

• Heenzending en zegen met 3x gezongen amen  
 


