
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 6 maart Wamel 
Voorganger  Drs. E.E. Aarsen 
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Collecte Vandaag is er één collecte. We collecteren voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld 

in Oekraïne. De Diaconie zal deze collecte aanvullen. Meer informatie hierover hoort 
u tijdens deze dienst.  

Bloemen   
 
 
 
Mededelingen  
Ontmoetingsmorgen woensdag 9 maart 
Waar: in de  kerk in Wamel 
Tijd: 09.30 uur. 
Kom gezellig koffie of thee drinken, een praatje maken, lekker creatief bezig zijn, een spelletje spelen. 
Kom gerust eens kijken. 
 
Gelegenheidskoor 
Voor de viering op 1e paasdag willen we een koor(tje) gaan vormen om tijdens de dienst paasliederen te 
zingen. Ook dit keer weer onder leiding van Gerrit Vastenhouw. 
Wie zin heeft om mee te zingen is van harte welkom in de kerk van Wamel bij de repetities op: 

• maandag 28 maart 
• donderdag 31 maart 
• donderdag 7 april 
• maandag 11 april  

Als deze keren beginnen we om 19.30 uur. 
• zaterdag 16 april, 16.00 uur in de kerk van Boven-Leeuwen 

We repeteren op wisselende dagen zodat iedereen die mee wil zingen in de gelegenheid is om minimaal twee 
keer te oefenen en aanwezig is tijdens de generale repetitie op 16 april. 
Ideeën voor Paasliederen zijn ook van harte welkom.  
 
Leurvering 
U wordt van harte uitgenodigd voor de Open Leurviering op zondag 20 maart 2022 om 19.00 uur in de 
Protestantse kerk, Dorpsstraat 73 in Wamel. 
Het thema van deze viering is “Het Lijdensverhaal”. 
Deze viering wordt verzorgd door dominee Wim de Koeijer en kamerkoor ZingYES o.l.v.  Gery Vermeulen & 
Freddy van Maurik. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
  



 

 

 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

13 maart. Boven-Leeuwen  
Doopdienst 

Ds. E. Laseur KIA 40 dagen collecte 
binnenlands diaconaat 

20 maart  Dreumel  Ds. E. Laseur 
 

KIA 40 dagen collecte 
kinderen in de knel 

27 maart Boven-Leeuwen Ds. C. Havelaar, Soest Missionair werk 
 

 
Orde van dienst 
 
Welkom en Drempelgebed  
 

Lied 91: 1,2, Heil hem wiens God een plaats 
 
Votum en groet 
 
Gebed om ontferming 
 

Lied 865: 1,2,3. Komt nu met zang van zoete tonen 
 
Gebed bij de opening van de schriften 
 
OT (lector)Deutronomium 5: 6-21 
 

Lied 320: 1,2,3. Wie oren om te horen heeft 
 
NT Lucas 4: 1-13  
 

Lied 538: 1,2,4. Een mens te zijn op aarde 
 
Kinderen naar nevendienst 
 
Geloofsbelijdenis gesproken 
 
Preek 
 
Muzikaal intermezzo 
 

Lied 841: 1,2,3. Wat zijn de goede vruchten 
 
Gebeden en onze Vader 
 
Kinderen komen terug 
 

Slotlied 536: 1,2,3,4. Alles wat over ons geschreven is 
 
Zegen 

 
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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