
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Zondag 15 mei:   Dreumel 
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Fred Hommersom 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd, voor Kerk in Actie, voor jeugddorp de Glind. 
Bloemen:  
 
 
 
Extra collecte 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De 
Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen 
die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een 
opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze 
ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar 
school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en 
sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. 
Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. Geef in de collecte en steun het 
werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee? 
 
Mededelingen 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor de Open Leurviering, op zondag 29 mei in de Protestantse kerk, 
Dorpsstraat 73 in Wamel. 
Thema van deze viering is “Verbinding”. 

Wij mensen zijn sociale wezens. Groepsdieren.  
Verbinding is een basisbehoefte van elk mens.  
Verbinding is de energie die bestaat tussen  
mensen wanneer zij zich gezien,  
gehoord en gewaardeerd voelen,  
kunnen geven en ontvangen zonder oordeel  
en steun en kracht ontlenen aan de relatie.  
(Brené Brown) 

Deze viering wordt verzorgd door pastoor Ruud Roefs met muzikale medewerking van het klarinet-ensemble 
van harmonie Koningin Wilhelmina en organiste Addy de Meij. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Wamel. 

de Open Leurgroep. 
 
  



 

 

 
 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

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 

5 juni Bergharen, Kapelberg 
Pinksteren 

Voorganger uit 
Rivierenland Oost 

KIA, Pinksterzending  

 
 
Orde van Dienst 
 
Thema: Geloofwaardig leven! 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 98: 1, 3 
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 655: 1, 2, 3 
Tien Geboden in je eigen taal 

Zingen: Lied 655: 4, 5 
Moment met kinderen 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV) Filippenzen 1: 27-30 (Jenny Molenaar) 
Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, 
dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele 
manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten 
onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te 
geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren 
en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. 

Zingen: Lied 283: 1, 2, 5 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Filippenzen 1: 27a 
Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. 
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug 

Zingen: Lied 971: 1, 2 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 971: 3 
(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 

mailto:zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

