
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 22 mei:   Boven-Leeuwen 
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Wim Gorter 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd, voor Kerk in Actie, voor missionair werk. 
Bloemen:  
 
 
 
Extra collecte 
Pioniersplekken van de Protestantse Kerk zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers. Deze 
kerkplekken vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar het Evangelie gedeeld wordt op een 
manier waar mensen zich in herkennen. De pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht wil een huiskamer voor 
de wijk zijn, waar men elkaar kan ontmoeten. Kinderen en jongeren horen er helemaal bij. Voor hen is er in 
de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Ze 
kunnen op verschillende momenten in de week chillen met hun vrienden en vriendinnen, spelen met de 
spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren 
naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse 
pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving. Geef in de 
collecte voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt 
de Protestantse Kerk pioniersplekken in het hele land, zoals Het Badhuis in Zwijndrecht. Doe je mee? Van harte 
aanbevolen! 
 
Mededelingen 
Ontmoetingsmorgen 
Van harte welkom op de ontmoetingsmorgen op woensdag 8 juni om 10.00 uur in de kerk van Wamel. 
Voor een kop koffie en een praatje. 

Janny Jagtenberg 
 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor de Open Leurviering, op zondag 29 mei om 19.00 uur 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 

26 mei Dreumel 
Hemelvaartsdag 

Ds. E. Laseur Hulp aan Oekraïne 

29 mei Wamel 
 

Mw. W. Blaak, Gorinchem Jong protestant 

5 juni Bergharen, Kapelberg 
Pinksteren 

Verzorgd door 
Rivierenland Oost 

KIA, Pinksterzending  

12 juni Wamel Ds. E. Laseur Avondmaalscollecte ZWO 
project 

 
 
Orde van Dienst 
 
Thema: Sterrenkinderen! 
 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 147: 1, 2 
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 213: 1, 2 
Geloofsaansporing: (BGT) Filippenzen 2: 3-5 
Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden 
zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. Bedenk 
wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. 

Zingen: Lied 213: 3 
Moment met de kinderen 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) Filippenzen 2: 12-18  
Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik 
niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel 
het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. Doe alles zonder morren en 
tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven 
en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat 
leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet 
voor niets heb afgemat. Zelfs al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat 
u brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol 
vreugde, samen met mij. 

Zingen: Lied 919: 1, 2, 3 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Filippenzen 2: 15b 
U schittert als sterren aan de hemel. 
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug 

Zingen: Zingen: Lied 919: 4 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 653: 1, 4 
(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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