
 

 

  

 
 
 
Zondag 31 oktober Wamel 
Voorganger  Ds. L. Manuputty 
Organist  Fred Hommersom 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is ook 

bestemd voor de diaconie , voor het werk van de voedselbank. 
Bloemen   
 
 
Extra Collecte 
Voedselbank Rivierenland wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede. Zij doet dat 
door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen, hier gevarieerde pakketten van te maken die uitgedeeld 
worden aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven. 
Het voedselpakket is bedoeld als een aanvulling! De rol van de professionele hulpverlener is van wezenlijk 
belang. De mensen voor wie een pakket aangevraagd wordt, moeten ook in bredere zin geholpen worden 
zodat er uitzicht is op een structurele, blijvende oplossing van het probleem. Bent u professionele hulpverlener 
en wilt u een voedselpakket voor een cliënt aanvragen, klik dan hier voor een toelichting. 
Voedselbank Rivierenland stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht haar 
werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit. Zij mengt zich niet in 
debatten over de oorzaken van armoede. Voedselbank Rivierenland is aangesloten bij de landelijke Stichting 
Voedselbanken Nederland. 
Om dit werk te ondersteunen gaat de extra collecte van deze zondag naar deze organisatie. 
 
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 
 
Ontmoetingsmorgen 
De volgende ontmoetingsochtenden zijn op woensdag 10 nov. en  8 december. Iedere keer om 10.00 uur in 
de kerk van Wamel 
Meer informatie bij Janny Jagtenberg: 0487-562194 
 

Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

7 nov. Boven -Leeuwen 
Viering H.A. 

Ds. E. Laseur  Avondmaalscollecte ZWO 
dankdag 3/11 

14 nov. Wamel Ds. E. Laseur 
 

Verwarming kerkgebouwen 

21 nov Boven -Leeuwen 
Gedachteniszondag 

Ds. E. Laseur  

 

Orde van dienst 
Mededelingen 
Drempelgebed: door ouderling van dienst 

Aanvangspsalm: Lied 288 
Votum en groet: 

Lied 217:1,3,4 
Gebed om ontferming 
Lied 885:1,2 
Gebed om de opening van het Woord 
(Kinderen gaan naar de kindernevendienst) 

Lied 982:1,3 
1e Schriftlezing: Jeremia 38,4-6, 8-10 
4 De raadsheren zeiden tegen de koning: ‘Die man 
moet ter dood gebracht worden. Door zulke dingen 
te zeggen ondermijnt hij immers het moreel van de 
inwoners en van de soldaten die hier nog 
overgebleven zijn. Hij heeft niet hun behoud voor 
ogen, maar hun ondergang.’ 5 Koning Sedekia 
antwoordde: ‘Doe met hem wat je wilt; ik kan jullie 
niet tegenhouden.’ 6 Ze brachten Jeremia naar de 
waterkelder van prins Malkia, in het kwartier van 
de paleiswacht, en lieten hem aan touwen zakken. 
In de put stond geen water meer; er was alleen 
modder, waarin Jeremia wegzakte. 
8 Ebed-Melech verliet het paleis, ging naar hem toe 
en zei: 9 ‘Mijn heer en koning, het is misdadig dat 
deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben 
gegooid. Waarom moet hij juist daar van honger 
omkomen? Elders in de stad  is ook geen brood 
meer.’ 10 De koning beval Ebed-Melech: ‘Ga met 

dertig man naar die waterkelder en haal Jeremia 
naar boven, voordat hij sterft.’ 

Lied 898:1,2 
2e Schriftlezing: Lucas 12: 49-53 
49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te 
ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al 
brandde! 50 Ik moet een doop ondergaan, en ik 
word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51 
Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te 
brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom 
verdeeldheid brengen. 52 Vanaf heden zullen vijf in 
één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee 
tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn zoon 
staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder 
tegenover haar dochter en de dochter tegenover 
haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar 
schoondochter en de schoondochter tegenover 
haar schoonmoeder.’  

Lied 422: 1,2,3 
Verkondiging 

Lied 653:1,4,7 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader  
kinderen komen terug) 

Slotlied: Lied 416: 1,4 
Uitzending en Zegen: 
3x Amen gezongen door de gemeente! 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 
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