
 

 

  

 
 
 
Zondag 26 juni:   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,  binnenlands diaconaat. 
 
Extra collecte 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks 
rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en 
hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de 
Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden 
helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden 
geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u 
Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. Van harte 
aanbevolen. 
 
Mededelingen  
Wereldvluchtelingendag: 
Wereldvluchtelingendag is een internationale dag die door de Verenigde Naties is aangewezen om 
vluchtelingen over de hele wereld te eren. Het valt elk jaar op 20 juni en viert de kracht en moed van mensen 
die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten om te ontsnappen aan conflicten of vervolging.  
Hoewel het belangrijk is om het leven van vluchtelingen elke dag te beschermen en te verbeteren, helpen 
internationale dagen zoals wereldvluchtelingendag om wereldwijde aandacht te vestigen op de benarde 
situatie van degenen die op de vlucht zijn voor conflicten of vervolging. 
Vandaag, de zondag na wereldvluchtelingendag, staan heel veel kerken hier extra bij stil. Ook onze gedachten 
en gebeden zijn vandaag bij al die tientallen miljoenen mensen, die wereldwijd door rampen en oorlogen van 
huis en haard zijn verdreven. 
 
Koffie-inloopochtend met Oekraïners: 
Afgelopen week heeft een grote groep Oekraïnse vluchtelingen hun intrek genomen in Huize Henricus in 
Wamel. Op 30 juni willen we daarom een eerste (van waarschijnlijk wekelijkse) koffie/spel/ontmoetings-
inloopochtend  houden van 10 tot 12 uur in onze kerk in Wamel. Onder het genot van een kopje koffie of thee 
kan men een spelletje rummikup of domino doen, sjoelen, knutselen…... En niks moet, gewoon lekker zitten 
mag ook. 
Naast de Oekraïners zullen we ook andere Wamelnaren uitnodigen (er wordt een poster met uitnodiging 
opgehangen bij de Spar).  
En u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd. Het voornaamste doel voor deze ochtend is "ontmoeting" 
 
Diensten komende zondagen 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

3 juli Wamel 
 

Ds. E. Laseur KIA werelddiaconaat 

10 juli  Boven-Leeuwen 
 

Ds. E. Laseur Stichting mensenkinderen 

17 juli  
 

Wamel Ds. A. Altena,  Leersum Isai Ma (I) Yam 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
Orde van Dienst 
Thema: Bezoek(ing)! 
 

Orgelspel 
 

Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager 
 

(staande) Zingen: Lied 302: 1, 2  
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 302: 3, 4 
 

Gebod van God: (NBV 2021) Johannes 13: 34 en 35  
‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 
 

Zingen: Lied 836: 1, 2, 5 
 

Moment met de kinderen 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: (NBV 2021) Lucas 9: 51- 56 (lector: Anneke Miedema) 
Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging Hij vastberaden op weg naar 
Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te 
bereiden, wilden de dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de 
leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur uit 
de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze 
gingen verder naar een ander dorp. 
 

Zingen: Lied 807: 4, 5, 6 
 

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Lucas 9: 52b en 53 
In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen Hem niet 
ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.  
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 835: 1 
 

Dienst der gebeden  
 

Kinderen komen terug  
 

(staande) Zingen: Lied 835: 2, 3, 4 
 

(staande) Wegzending en zegen (gezongen Amen) 
 

Orgelspel 
 

Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen 
 
 
 

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

mailto:zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

