
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Zondag 8 mei:   Wamel  
Voorganger:  Ds. P.A. Baars 
Organist:  Gerrit Vastenhouw 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd, voor Kerk in Actie, voor noodhulp in Nigeria. 
Bloemen:  
 
 
 
Extra collecte 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. 
Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in 
dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een 
tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar 
ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s. 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

15 mei Dreumel Ds. E. Laseur  Kerk in Actie binnenlands 
diaconaat 

22 mei 
 

Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Missionair werk 

26 mei Dreumel 
Hemelvaartsdag 

Ds. E. Laseur Hulp aan Oekraïne 

29 mei Wamel 
 

Mw. W. Blaak, Gorinchem Jong protestant 

 
 
Orde van Dienst 
Dienst van de voorbereiding 
Welkom en mededelingen  
Drempelgebed  

Aanvangslied: Lied 66 vers 1, 2 en 3 
Bemoediging en groet 
Gebed om ontferming (na: Samen bidden wij U, allen ‘Heer ontferm U’) 
Wij roepen U aan voor al die mensen die door duivelse krachten en satanische machten ondergedompeld 
worden in dood en verderf, geen toekomst meer lijken te hebben, een bestaan moeten ervaren dat leeg is, 
vervuld van angst en onzekerheid, een hart vol van wanhoop, bijtende boosheid en pijn om wat nooit meer 
zal zijn. 
Samen bidden wij U: Heer ontferm U. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wij roepen U aan voor al die mensen in heel Uw Schepping die uit die leegheid vluchten naar ergens toe. 
Bedroefd om wat zij achter moeten laten in de hoop hun leven te overleven en vaste grond te vinden. 
Dat zij geen einde vinden in de verlatenheid en leegheid, maar een nieuw begin mogen maken, mogen 
opstaan met toekomst in hun ogen, licht dat niet breekt. 
Samen bidden wij: Heer ontferm U. 
Wij roepen U aan voor onszelf, dat wij voor hun wanhoop, hun pijn en verdriet ons hart openstellen. Dat 
Jezus laatste woorden: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, niet door ons bevestigd worden. 
Dat wij ogen en oren openen, met onze voeten en handen Uw hart zichtbaar maken, Uw bewogenheid 
tonen, Uw barmhartigheid tastbaar maken, het licht laten zien en dood en verderf niet het laatste woord 
geven. 
Samen bidden wij U: Heer ontferm U. 
Laat ons het nieuwe Licht zien dat uit Uw Scheppingshanden tevoorschijn is gekomen, Jezus, Uw Zoon. 
Amen. 

Glorialied: Lied 68 vers 7   
Dienst van het Woord 
Moment met de kinderen 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Schriftlezing: Openbaring 7 vers 9 – 17  

Zingen: Lied 721 
Uitleg en verkondiging met daarin  
Evangelielezing: Johannes 10 vers 22 – 30 
Meditatief orgelspel. 

Zingen: Lied 726 vers 1, 2 en 3 
Dienst van de dankbaarheid 
Dankgebed, voorbede, stil gebed besloten met het ‘Onze Vader’ 

Zingen: Lied 753 
Heenzending en zegen van Sint Patrick  
Amen (3x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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