
 

 

  

 
 
 
 
Startzondag en jeugdkerk 

 
Zondag 11 september Wamel,  
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Gerrit Vastenhouw. M.m.v. de cantorij. 
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 Herbert van Schaik, die afscheid neemt als diaken. 
 
Extra collecte 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, 
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving 
is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en 
andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun 
aanwezigheid en talenten impact hebben. 
Geef in de collecte en steun het jeugdwerk van de Protestant om gemeenten te helpen een thuisplek voor jongeren te 
zijn. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
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: 
We hebben besloten om met de inloopavonden in ieder geval in september nog een poosje door te gaan, maar wel een 
beetje in te korten. De kerk in Wamel is op de donderdagavonden open van 19.30 tot  20.30 uur. 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 

18 september Boven-Leeuwen 
Viering H.A. 

Ds. E. Laseur  ZWO project 

25 september Wamel 
 

Ds. M. Heynis, Wijchen Kerk in Actie vredeswerkcollecte 

2 oktober Dreumel Ds. E. Laseur Kerk en Israël 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
Orde van Dienst Thema: Waor gaon we naortoe? 
 
Orgelspel 
 
Cantorij zingt: Dit is de wereld 

Refr 
Dit, dit is de wereld; 
De wereld waar ik in 
woon 
Hier zijn de treden te zien 
Van Gods troon. 
Wie hier omhoog klimt, 
Vanuit het gedruis, 
Ontwaart de contouren  
Van ’t Vaderlijk huis! 

1. De daken met hun 
wirwar van antennes, 
Het ronken van een 
vliegtuig in de nacht. 
’t Reclamewoord, dat 
telkens aan en uitflitst; 
’t verkeerslicht waar ik 
dagelijks voor wacht.  
Refr. 

2. De hele wereld houdt 
Hij in Zijn handen 
Hij spreekt in stilte en in 
stadsgerucht 
Van liefde en genade en 
erbarmen 
Voor ieder, die in 
wanhoop naar Hem vlucht 
Refr. 

3. Miljoenen sterren wil 
Hij laten gloeien 
Als bakens in de golven 
van ’t bestaan 
Om koers te kunnen 
houden naar de haven 
Aan ’t einde van de 
wereldoceaan. 
Refr. 

 
Woord van welkom, mededelingen en drempelgebed (Yvonne) 
 
(staande) Zingen: Lied 868: 1, 2, 5 
 
(staande) Bemoediging en groet 
 
Cantorij zingt: - Ik ben op weg ga je met me mee (Kinga Ban) 

Ik ben op weg, wandel met mij mee 
uit verlangen op weg naar God. 
De weg is mooi, maar kan ook moeilijk zijn. 
We houden vol. Het gaat niet om ons. 
Een weg als verbond tussen God en mens. 
Hij gaat dwars door de droge woestijn. 
Hemelse weg naar het huis van God 
waar we vrij van onszelf zullen zijn 

 
Afscheid van aftredende ambtsdrager Herbert van Schaik  
Wat blijft, ook nadat u van het diakenambt bent ontheven, is de door u gegeven belofte van geheimhouding van wat te 
uwer kennis is gekomen. Naar beste weten hebt u getracht om Christus’ kerk op aarde te bouwen. En de leden der 
gemeente, die aan uw zorg waren toevertrouwd, te dienen. 
 
(staande) Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 265: 1 (melodie: Lied 542)  

1. Moge het werk dat is gedaan 
in 't groot en in het klein 
voorgoed in Gods gedachten staan 
en ons tot zegen zijn. 

 
Cantorij zingt lied 757 Swing Low, Sweet chariot 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied (melodie: 'Altijd is Kortjakje ziek') 

Als de nevendienst begint  
zeggen wij tot ieder kind:  
sluit je vrolijk bij ons aan  
nu wij naar de ruimte gaan  
waar het Bijbelse verhaal  
wordt verteld in jullie taal. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 



 

 

 
 
 
 
Schriftlezing: (BGT) Filippenzen 3: 12-21 (Wendy) 
Christus heeft mij uitgekozen om Hem van dichtbij te leren kennen. Ik doe mijn uiterste best om dat doel te bereiken. Maar 
ik ben nog niet zover. Nee, vrienden, ik denk echt niet dat ik mijn doel al bereikt heb. Maar één ding is zeker: over vroeger 
maak ik me niet druk, ik denk alleen aan de toekomst! God wil mij naar de hemel halen omdat ik Jezus Christus dien. Ik 
doe mijn uiterste best om die beloning te krijgen. En dat zou het doel moeten zijn van iedere volmaakte christen. Misschien 
denken jullie daar anders over, maar dan zal God jullie dat nog wel duidelijk maken. Bedenk in ieder geval: we hebben al 
veel bereikt, maar nu moeten we ook doorgaan! Vrienden, jullie moeten allemaal mijn voorbeeld volgen. En kijk ook goed 
naar de mensen die al leven zoals ik. Ik heb het jullie al vaak gezegd, en nu zeg ik het zelfs met tranen in mijn ogen: 
christenen die niet willen lijden, zijn vijanden van Christus. Voor hen komen eten en drinken op de eerste plaats. Ze zijn 
trots op dingen waarvoor ze zich zouden moeten schamen. Ze kiezen voor het aardse leven. Maar uiteindelijk zullen ze 
gestraft worden. Wij kiezen niet voor het aardse, maar voor het hemelse leven. Want wij verwachten uit de hemel onze 
redder, de Here Jezus Christus. Hij heeft de macht gekregen over alles en iedereen. Hij zal onze zwakke lichamen 
veranderen, Hij maakt ze zo schitterend als zijn eigen hemelse lichaam. 
 
Zingen: Lied 823: 1, 5 
 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Filippenzen 3: 20  
Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 
 
Thema: Waor gaon we naortoe? 
 
Zingen: Lied 886 
 
Kinderen komen terug 
 
Cantorij zingt: - Leid mij Heer 

Lead me. Lord, lead me in thy righteousness 
Make thy way plain before my face 
For it is Thou Lord, Thou Lord only 
that makest me dwell in safety. 

 Leid mij Heer, Leid me in Uw gerechtigheid 
Richt Uw weg voor mijn aangezicht 
Want slechts door U Heer, slechts door U Heer 
hervind ik de weg naar de zekerheid 

 
Dienst der gebeden, met gezongen Onze Vader  (Elly en Rikkert) door Cantorij 
 
(staande) Zingen: Lied 969 
 
(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 

mailto:zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

