
 

 

  

 
 
 
 
N.B. De Molenstraat is dit weekend afgesloten wegens kermis. U kunt de kerk bereiken door om te rijden via de 
Tesstraat of Florastraat. 
 
Zondag 4 september Boven-Leeuwen, bevestiging ambstdragers 
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 het werelddiaconaat. 
Bloemen: De bloemen van deze week gaan naar onze nieuw te bevestigen ambtsdragers Gradus Lam en 

Pieter van Duivendijk. 
 
Extra collecte 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks 
toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), een partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke 
handicap te verbeteren. 
TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit 
doet zij bijvoorbeeld door vaktrainingen te geven, microkredieten te verstrekken en bedrijven te stimuleren om 
gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-
integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, 
zoals fysiotherapie en logopedie. 
Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen 
bedrijf te starten. 
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet 
een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Uw gift is meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank. 
 
Mededelingen 
Bezoek Tingieterij 
Woensdagmiddag 28 september 2022 willen we met een aantal gemeenteleden naar de Tingieterij in Alphen, voor een 
rondleiding. 
De kosten hiervoor bedragen 10 euro per persoon incl. koffie/thee en gebak.  
U kunt u zich hiervoor opgeven bij Joke en Theo Arts, tel. 0487-540004 / theojokearts@gmail.com. 

 
Koffie-inloopavond met Oekraïners: 
In overleg met Sociom willen we in augustus in plaats van 's ochtends op donderdagavond een koffie/spel-inloop 
houden van 19.30 tot 21.30 uur in onze kerk in Wamel. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men een 
spelletje rummikub doen , of domino, sjoelen, knutselen... En niks moet, gewoon lekker zitten mag ook.  
Naast de Oekraïners zijn ook andere Wamelnaren welkom. En u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd.  
Het voornaamste doel voor deze avonden is "ontmoeting". 

Groet, Yvonne 
 

Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

11 september 
Startzondag 

Wamel 
Jeugdkerk 

Ds. E. Laseur Jong protestant 
 

18 september Boven-Leeuwen 
Viering H.A. 

Ds. E. Laseur  ZWO project 

25 september Wamel 
 

Ds. M. Heynis, Wijchen Kerk in Actie vredeswerkcollecte 

 
  



 

 

 
 
Orde van Dienst Thema: Wat wilt u? 
 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 218: 1, 4, 5 
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 146a: 1, 2 
Moment met kinderen 

Zingen: Lied 146a: 6, 7 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) Marcus 10: 46-52  
Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte uit Jericho vertrok, zat daar een 
blinde bedelaar langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth 
voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders berispten 
hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met 
mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij 
gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: 
‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij 
volgde Hem op zijn weg. 

Zingen: Lied 531: 3 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Marcus 10: 51a 
Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ 
Meditatief orgelspel 

Zingen: Lied 116: 1, 3 
 

Bevestiging ambtsdragers 
Gemeente van Christus, 
Daar Pieter van Duivendijk tot ouderling-kerkrentmeester en Gradus Lam tot diaken gekozen zijn en geen bezwaar is 
ingebracht, gaan wij thans tot hun bevestiging over. 
Laten wij nogmaals horen wat het ambt van ouderling-kerkrentmeester en diaken zoal inhoudt: 
Vraag: Pieter van Duivendijk, wat is hierop uw antwoord? 
Zegen 
De Vader van alle barmhartigheid, die u door Zijn genade geroepen heeft tot het ambt van ouderling-kerkrentmeester: 
Hij zegene u en stelle u tot een zegen! 
Belofte van God: 1 Corinthiërs 16: 13a 
Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 
Vraag: Gradus Lam, wat is hierop uw antwoord? 
Zegen 
De Vader van alle barmhartigheid, die U door Zijn genade geroepen heeft tot het ambt van diaken: Hij zegene u en stelle 
u tot een zegen! 
Belofte van God: 1 Corinthiërs 16: 13b 
Alles wat u doet, moet u met liefde doen. 

(staande) Zingen: Lied 134 
 
Kinderen komen terug 
Dienst der gebeden 
Inzameling der gaven 

(staande) Zingen: Lied 909 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
Orgelspel 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 

 
 
 
 
 

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