
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 12 juni:   Wamel 
   Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Gerrit Vastenhouw 
Collecten: Vandaag is er 1 collece, de Avondmaalscollecte, bestemd voor het werk van de ZWO. 
Bloemen:  
  
 
 
Extra collecte 
Onze diaconie ondersteunt dit jaar via het ZWO project van de Stichting Nijlvallei. 
Stichting Nijlvallei helpt de armste individuen en gemeenschappen in Egypte om zichzelf te ontwikkelen, door 
onderwijs, voedselverstrekking, medische hulp, huisvesting, het scheppen van werk. Ze doen dit in 
samenwerking met Egyptische kerken en christelijke organisaties. 
Ze luisteren naar de kerk en steunen projecten van plaatselijke kerken en christelijke organisaties. En het is 
juist op die manier dat ze de allerarmsten weten te bereiken. Ze komen niet met eigen plannen, maar luisteren 
goed naar de kerken in Egypte om samen met hen te doen wat zij het meest van belang achten. 
Stichting Nijlvallei werkt al 30 jaar in Egypte en ze hebben door schade en schande geleerd hoe ze kunnen 
zorgen dat projecten slagen. Ze letten goed op, controleren alles, en zorgen dat de mensen die het echt nodig 
hebben, geholpen worden. Uw geld wordt goed besteed. 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

19 juni 
 

Dreumel Ds. E.E. Aarsen, 
Amsterdam 

Onderhoud orgels 

26 juni Boven-Leeuwen 
 

Ds. E. Laseur KIA binnenlands diaconaat 
 

3 juli Wamel 
 

Ds. E. Laseur KIA werelddiaconaat 

 
 
Orde van Dienst 
 
Thema: Wiens brood men eet…! 
 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager (Herbert) 

(staande) Zingen: Lied 33: 7, 8 
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 705: 1, 2 
Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 705: 3, 4 
Moment met de kinderen 
  



 

 

 
 
 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) Handelingen 2: 41-47 (Yvonne Stuiver) 
Degene die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met 
ongeveer drieduizend. Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge 
gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen 
verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles 
gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder 
degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het 
brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God 
en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden 
gered. 

Zingen: Lied 672: 1, 2 
Uitleg en verkondiging: (NBV 2021) Handelingen 2: 42 
Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken 
van het brood en het gebed. 
Meditatief orgelspel 

Zingen: Lied 672: 3, 4 
Kinderen komen terug  

Zingen: Lied 672: 5 (diaken en predikant breken laatste broodstuk)  
Tafelgebed 

God, wij danken U, want U waakt over ons. 
Ook al laten wij U duizendmaal in de steek. 
U bent brood en wijn in onze handen. 
U geeft Zichzelf aan ons in liefde zonder weerga. 
U hebt Zich verbonden met de mensen, 
opdat wij gelukkig en in vrede zouden leven. 
 
Wij danken U en wij loven Jezus, Uw Zoon, 
die in Zijn liefde ons een nieuwe weg gewezen heeft. 
 
Jezus, die in de nacht van het verraad 
een brood nam, het brak en zei:  
‘Dit is mijn lichaam voor u’; 
zoals Hij ook de beker nam en zei: 
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit tot mijn gedachtenis.’ 

Gemeente wordt uitgenodigd in een kring te komen staan 
(staande) Zingen: Lied 340B 

Korte uitleg over het delen van brood en wijn 
Rondgang van brood en wijn onder orgelspel 

(staande) Onze Vader 
(staande) Zingen: Lied 968: 2, 5 

(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
Orgelspel 
 
 
Bij de uitgang kan een collectebijdrage worden gedaan. 
 
 

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