
 

 

  

 
 
 
Zondag 14 augustus Boven-Leeuwen 
Voorganger:  Mw. M. Meek 
Organist:  Wim Gorter 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Kerk in Actie voor hulp aan de Koptisch-Orthodoxe Kerk. 
Bloemen:  
 
 
Extra collecte 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners 
hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, 
wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.  
De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een 
microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun kinderen 
naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland om daar hun leven op te bouwen. 
Sabah Goda begon dankzij het microkrediet van de kerk een kleine cateringzaak, waar ze bonen en falafel 
verkoopt. Met haar inkomen kan ze de noodzakelijke medische behandeling van haar dochter betalen.  
Kerk in Actie steunt het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte, die mensen helpt om in 
hun dorpen de armoede te lijf te gaan. Geef in de collecte en steun dit belangrijke werk voor arme 
dorpelingen in Egypte. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
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 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 

21 augustus Wamel  
 

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

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

4 september Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Kerk in Actie, werelddiaconaat 
 

 
  



 

 

 
Orde van Dienst 
 

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

Aanvangslied: 217: 1, 2 en 3 
Votum en Groet 
Gebed om ontferming 

Glorialied: 217: 4 en 5 
 

Dienst van het Woord  
Gebed bij de opening van de Schriften  
Schriftlezing (door lector): Deuteronomium 30: 9 - 14 

Lied: 316  
Schriftlezing: Lucas 10: 25 – 37 (Naardense vertaling): 

En zie, zomaar een wetgeleerde staat op 
om hem op de proef te stellen, en zegt: 
leermeester, wat moet ik doen om 
eeuwig leven te beërven? 
Hij zegt tot hem: in de Wet,- 
wat staat daar geschreven, wat lees je daar? 
Ten antwoord zegt hij: 
‘liefhebben zul je de Heer je God, 
vanuit heel je hart, met heel je ziel, 
met al je kracht’ (Deut. 6,5) 
en met heel je verstand, 
en: ‘je naaste aan jou gelijk’ (Lev. 19, 18)! 
Hij zegt tot hem: 
je hebt juist geantwoord!- 
doe dit en je zult leven! 
Maar hij wil zich rechtvaardigen 
en zegt tot Jezus: ja maar, wie ís mijn naaste? 
Jezus herneemt en zegt: 
zomaar een mens daalde af 
van Jeruzalem naar Jericho, 
en viel in handen van rovers,- 
die hem uitkleedden, slagen toevoegden, 
en – toen ze weggingen- halfdood achterlieten. 
Bij geval daalde 
zomaar een heiligdomsdienaar af  
over die weg; 
maar toen hij hem zag 

 ging hij aan de overkant voorbij. 
Evenzo ging ook een Leviet 
die langs die plek kwam 
en hem zag 
aan de overkant voorbij. 
Maar zomaar een Samaritaan 
die onderweg was, 
werd toen hij langs hem kwam en hem zag, 
diep getroffen; 
hij kwam op hem toe, verbond zijn wonden,- 
goot er olie en wijn op, 
tilde hem op zijn eigen rijdier, 
bracht hem naar een herberg 
en zorgde voor hem. 
Tegen de morgen 
haalde hij twee dinars tevoorschijn, 
gaf ze aan de herbergier en zei: 
zorg voor hem, 
en wat je meer mocht besteden 
zal ík aan je teruggeven als ik terugkom!  
Wie van deze drie is, denk je, 
de naaste geworden van hem  
die in de handen van de rovers viel?  
Hij zegt: 
die hem ontferming heeft betoond! 
Jezus zegt: 
ga voort en doe jij evenzo! 

 

Lied 320: 1, 2 en 3 
Uitleg en verkondiging  
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied: 975: 1 en 3 
 

Dienst van de dankbaarheid  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'  

Slotlied: 315 
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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