
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 24 april:  Wamel  
Voorganger:  Mw. W. Blaak 
Organist:  Fred Hommersom 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor de ZWO, voor de stichting Nijlvallie 
Bloemen:  
 
 
 
Extra collecte 
Afgelopen donderdag was Jos Strengholt, directeur van de stichting Nijlvallei onze gast en spreker tijdens de 
gemeenteavond. Hij liet ons dia’s zien van het werk wat hij in Egypte doet. Met veel enthousiasme vertelde 
hij hierover. 
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. 
 
Mededelingen  
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering, vanavond om 19.00 uur in de Protestantse kerk, 
Dorpsstraat 73 in Wamel. 
In deze oecumenische viering is iedereen welkom; alle mensen van binnen en buiten 
de kerken. 
Het thema van de viering is: De barmhartige Samaritaan/Buren. 
De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is een parabel in het Evangelie van Lucas, 
verteld door Jezus als antwoord op de vraag: "wie is mijn naaste?" in verband met het 
gebod "Heb je naaste lief als jezelf". In het verhaal weigeren eerst twee 
hooggeplaatste Joden (een priester en een Leviet) hun handen vuil te maken om een 
slachtoffer van een misdrijf langs de kant van de weg te helpen, maar later blijkt een Samaritaan (een destijds 
door de Joden geminacht volk) wel hulpvaardig.  
Wat met deze gelijkenis moet worden overgebracht, is dat telt wat iemand doet, niet wat hij is. En niet alleen 
de letter van de wet, ook de geest van de wet moet worden nageleefd, is de stelling. 
Deze viering wordt verzorgd door pastoor Titus Amalray Santhanam. 
Met medewerking van het seniorenkoor "Zanglust" uit Afferden o.l.v. Henk Campschroer. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Open-Leurgroep Maas en Waal 
  



 

 

 
 
 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

1 mei Boven-Leeuwen 
 

ds. A. Hiemstra, 
Westervoort 

Onderhoud begraafplaatsen 

8 mei Wamel ds. P.A. Baars, Tiel Kerk in Actie, noodhulp 
 

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

 
 
Orde van Dienst 

Dienst van de voorbereiding  
-Welkom en 
mededelingen  
-Drempelgebed  

Aanvangslied: Lied 
630: 1, 2, 3, 4 

-Votum en Groet  
Kyriëlied: Lied 647: 1, 
2, 3, 4 

-Gebed om ontferming  
Glorialied: Lied 653: 
1, 2, 4 

 
Dienst van het Woord  
-Moment met de 
kinderen. Hierna gaan de 
kinderen naar de 
kindernevendienst  
-Gebed bij de opening 
van de Schriften 
-Schriftlezing: Genesis 
18: 1 t/m 5 (NBV) en 
Lukas 24: 13-49 (vertaling Huub Oosterhuis en Alex 
van Heusden) 
 
Lied: Trektocht door de tijd, 
tekst Alfred C. Bronswijk; melodie lied 536 

1. Wij maken hier een trektocht door de tijd, 
en onze voeten zoeken vaste wegen, 
de rechte paden tussen vloek en zegen, 
de horizont achter de eindigheid. 

2. Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is. 
En onze ogen speuren in het duister 
naar vonken van uw glans en luister, 
een ster, een vuurvlam, in de wildernis. 
 
3. Wij tellen dagen naar wat komen gaat, 
en onze harten vullen zich met leven, 
met de beloften ooit de mens gegeven, 
dat U het bent die in ons midden staat. 
 
4. Wij leven tastend op uw toekomst aan 
en onze monden spreken van de dromen, 
van visioenen, werelden die komen. 
Heer, maak ons klaar om met U mee te 
gaan.  

 
-Uitleg en verkondiging  - Beloken Pasen: Doe 
open die luiken!  
-Meditatief orgelspel (suggestie: Daar juicht 
een toon, daar klinkt en stem) 
 
Dienst van de dankbaarheid 

Antwoordlied: Lied 636: 1, 2, 3 
-Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten 
met het gezamenlijk bidden van het 'Onze 
Vader'  

Slotlied: Lied 657: 1, 2, 4 
-Heenzending en zegen Gezongen 'amen' (3x)  
 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 

 
 

 
 
 
 
 
 

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