
 

 

  

 
 
 
Zondag 7 augustus Wamel 
Voorganger:  Ds. P. Kamper 
Organist:  Gerrit Vastenhouw 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor het Casey Troy Fonds. 
Bloemen:  
 
 
Extra collecte 
De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil voor gehandicapte kinderen in Kameroen: 
Onze slogan luidt dan ook: 'Elk kind een kans in Kameroen.' 
De stichting is genoemd naar Casey, nu 17 jaar en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de 
Casey Troy Foundation Sally Ebot. Zij kwam als vluchtelinge in Nederland terecht. Casey heeft t.g.v. een open 
rug o.a. een hoge dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren was hij overleden. 
Inmiddels is er een Casey’s Home geopend, waar gehandicapte kinderen mogen wonen en een stuk 
bouwgrond ter beschikking te stellen. 
Vrijwilligers van de Casey Association bezoeken regelmatig de thuiswonende lichamelijk gehandicapte 
kinderen. Ze kijken mee naar mogelijke aanpassingen en met ouders en verzorgers samen wordt gekeken hoe 
een kind in de thuissituatie verzorgd kan worden en de (groot) ouders ondersteund kunnen worden. Kinderen 
krijgen een bed, matras, kleding en speelgoed. Indien er meer zorg en revalidatie nodig is, wordt samen met 
de ouders gekeken naar (tijdelijke) opname in het Casey’s Home. 
 
Mededelingen 
Geen Kindernevendienst in augustus. 
Hè lekker, vakantie, even niks hoeven! In augustus zal er ook geen  kindernevendienst zijn. Als je in de vakantie 
toch naar de kerk komt, staan er bij de ingang weer klemborden met puzzels, kleurplaten enz. en etuitjes voor 
jullie klaar, zodat je, als het in de kerk te moeilijk voor je is, je toch iets te doen hebt.  
Op 4 september begint de kindernevendienst weer, dus tot dan! 

Groet, Yvonne 
 

Koffie-inloopavond met Oekraïners: 
In overleg met Sociom willen we in augustus in plaats van 's ochtends op donderdavond 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 rummiecup 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 
 
Geboren  

Beste gemeente, 
 
Dankbaar en blij willen wij jullie laten weten dat onze Dirk is geboren, afgelopen vrijdag 29 juli. 
We zijn lekker aan het bijkomen al gaat het goed met ons. 
 
Vriendelijke groet, 
Twan en Jessica Loeffen (Marchal) 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

14 augustus Boven-Leeuwen Mw. M. Meek, Wijchen 
 

Kerk in Aktie, zending 

21 augustus Wamel  
 

Ds. E. Hagen, Kerk-Avezaath Diverse uitgaven 
kerkrentmeesters 

28 augustus Dreumel Drs. E .E .Aarsen, Amsterdam Onderhoud begraafplaatsen 
 

 
Orde van Dienst 
Dienst van de voorbereiding 
Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ambtsdrager) 
Drempelgebed (door de dienstdoende ambtsdrager) 

Aanvangslied: 275 
Votum en Groet 
Inleiding op het thema Verwondering 
Gebed om ontferming 

Glorialied 146:1,3 
 
Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Schriftlezing (door lector): Psalm 8 

Lied 8b: 1,2,3,4,5  
Schriftlezing Matteüs 15: 29-31 

Lied 534: 1,2,4  
Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied Wij leven van verwondering ( A.C. Bronswijk), melodie lied 302 
Wij leven van verwondering 
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen, 
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons 
draagt, 
dat er een stem is die ons 
vraagt, 
dat God ons leidt ten goede. 

 Wij leven dwars door vragen 
heen, 
met tere zekerheden, 
dat ondanks vóór- en 
tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hart is dat ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden. 

 Wij leven het mysterie uit, 
de waarheid, ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit, 
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven 
draagt, 
dat er een stem is die ons 
vraagt, 
dat ons een God wil heten. 

 
Dienst van de dankbaarheid  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  

afgesloten met het gezamenlijk zingen van het 'Onze Vader' 369b 
Slotlied 655 

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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