
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 29 mei:   Wamel 
Voorganger:  Ds. W. Blaak 
Organist:  Gerrit Vastenhouw 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd, voor Jong Protestant 
Bloemen:  
 
 
 
Extra collecte 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Diaconaal werk, is dat alleen voor volwassenen of kunnen jongeren actief zijn op diaconaal gebied? Jong 
Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, heeft samen met Kerk in Actie werkvormen 
ontwikkeld waarmee jongeren kennis kunnen maken met diaconaat, bijvoorbeeld een verkenningstocht 
waarbij jongeren hun eigen wijk door een diaconale bril bekijken. Jongeren ontdekken zo samen met hun 
jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en 
hoe dat ook hun eigen leven verrijkt.  
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant gemeenten kan ondersteunen om jongeren kennis te laten maken 
met diaconaat en hen te stimuleren om diaconaal actief te blijven. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 
Mededelingen 
Opvang Oekraïners in Wamel 
Binnenkort zullen er Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in Huize Henricus, Nieuwe Hollenhof 50 in 
Wamel. Volgens de gemeente zou de verbouwing die hiervoor nodig is medio mei (ongeveer nu dus) klaar zijn. 
Op deze locatie kunnen 50 vluchtelingen voor ten minste 6 maanden worden opgevangen. 
Via het Rijk en de gemeente worden heel veel spullen en voorzieningen geregeld. Als de groep vluchtelingen 
arriveert, wordt het pas duidelijk wat er nog extra nodig is. Er zal dan via de gemeente een gerichte oproep 
komen.  
Wel hoopt de gemeente dat er ook vanuit het dorp wordt nagedacht over integratie en wat Wamel op dat 
gebied te bieden heeft.  
Samen met Anneke Miedema en Edo heb ik al even staan brainstormen over "koffie-inloop-ochtenden (of 
middagen), waar wij als kerkelijke gemeenschap, maar misschien ook met andere Wamelnaren kennis kunnen 
maken met de Oekraïners en ze mogelijk ook een vorm van tijdverdrijf kunnen bieden.  
Op donderdag 2 juni willen we bijeen komen om dit idee verder uit te werken. U bent van harte welkom om 
ook mee te komen brainstormen (in de kerk in Wamel, 20.00 uur). 
Komt u meedenken of mocht u andere ideeën hebben, laat mij dat dan weten via: 
yvonne.stuiver@pg-westmaasen waal.nl, of tel: 06-12496135 
 
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, vanavond 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 

5 juni Bergharen, Kapelberg 
Pinksteren 

Verzorgd door 
Rivierenland Oost 

KIA, Pinksterzending  

12 juni Wamel Ds. E. Laseur Avondmaalscollecte ZWO 
project 

19 juni 
 

Dreumel Ds. E.E. Aarsen, 
Amsterdam 

Onderhoud orgels 

 
 
Orde van Dienst 

Thema: Jouw land-mijn land 
Welkom en mededelingen  

Intochtslied: Psalm 146 a: 1, 4, 7  
Votum en groet  

Zingen: lied 845: 1, 2 
Gebed 

Zingen: lied 845: 3  
Bijbellezing: Ruth 1: 1-22. 

Zingen: lied 718: 1 tm 4  
Overdenking: jouw land- mijn land 
Meditatief orgelspel 

Zingen: lied 827: 1 tm 4  
Gebeden: Stil gebed, Onze Vader 

Slotlied: lied 713: 1, 2, 5  
Zegen 
 
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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