
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 10 juli: Boven-Leeuwen, buitenviering. Denkt u eraan, indien mogelijk, een eigen stoel mee te 

nemen? 
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Fred Hommersom 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor stichting Mensenkinderen. 
Bloemen:  
 
 
Extra collecte 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor 
wie niemand anders zorgt. De organisatie werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties. 
Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, koopt de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en 
het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. 
Mensenkinderen zet zich al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geeft deze 
organisatie voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en 
dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp 
ongeacht religie of etnische achtergrond. 
Mensenkinderen ontwikkelt geen eigen projecten, maar richt zich op waardevolle lokale initiatieven. Daarbij 
is het van belang dat binnen elk project het Evangelie een plaats kan krijgen. Bij voorkeur worden de 
plaatselijke kerken daarbij betrokken. 
 
Mededelingen 
Wekelijkse koffie-inloopochtenden met Oekraïners. 
Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur houden we in onze kerk in Wamel een 
koffie/spel/ontmoetings-inloopochtend voor en met Oekraïners. 
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 (er hangen posters in het dorp). 
En u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd. 
Het voornaamste doel voor deze ochtend is "ontmoeting". 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

17 juli  
 

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

24 juli  Dreumel Ds. E. Braam, Culemborg Onderhoud kerkgebouwen 
 

31 juli  Boven-Leeuwen 
 

Ds. W. de Koeijer Mercy Ships 

 
 
  



 

 

 
 
Orde van Dienst 
 
Thema: De verrekijker van het geloof! 
 

Orgelspel: El condor pasa 
 

Woord van welkom, mededelingen, drempelgebed (Yvonne Stuiver) 
 

(staande) Zingen: Lied 216 
 

(staande) Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 100: 1, 2, 3 
 

Geloofsaansporing: (BGT 2014) Hebreeën 13: 5-8  
Leef niet alleen voor het geld, en wees tevreden met wat je hebt. God zorgt voor je, want Hij heeft zelf gezegd: 
‘Ik zal bij je blijven, Ik zal je niet in de steek laten.’ We kunnen dus vol vertrouwen zeggen: ‘De Heer zal mij 
helpen. Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.’ Blijf denken aan jullie leiders, die 
gestorven zijn. Zij hebben jullie het goede nieuws van God verteld. Kijk hoe zij geleefd hebben, en hoe ze 
gestorven zijn. Probeer op dezelfde manier in Christus te geloven als zij. Want Jezus Christus blijft Dezelfde, 
vroeger, nu, en altijd. 
 

Zingen: Lied 100: 4 
 

Moment met de kinderen  
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: (NBV 2021) Hebreeën 11: 23-27 (Rem van Maurik) 
Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze zagen dat 
het een mooi kind was en waren niet bang voor het bevel van de koning. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen 
hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht 
behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; omdat hij uitzag naar de beloning 
waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Door zijn geloof verliet hij Egypte 
zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.  
 

Zingen: Lied 121: 1 en 2 
 

Prediking n.a.v. (NBV 2021) Hebreeën 11: 27b  
Hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 121: 3, 4 
 

Kinderen komen terug 
 

Dienst der gebeden 
 

Inzameling der gaven 
 

(staande) Zingen: Lied 416 
 

(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 

Orgelspel: Put your hand in the hand 
 

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