
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 17 juli: Wamel 
Voorganger:  Ds. A. Altena 
Organist:  Addy de Meij 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor de diaconie, voor stichting Isai Ma (I) Yam 
Bloemen:  
 
 
Extra collecte 
Stichting Isai Ma(i)yam wil de leefomstandigheden van deze kinderen en jongeren drastisch verbeteren. 
Voordat ze bij ons kwamen, leefden zij in uitzichtloze armoede. Ze volgden vaak geen onderwijs, waren 
gedwongen te werken, hadden onvoldoende te eten en zwierven soms rond op straat. Vaak missen zij één of 
beide ouders en is de thuissituatie onveilig door mishandeling (alcohol- of drugsmisbruik) of anderszins 
problematisch. Sommige kinderen kampen met ernstige trauma’s, zoals het verlies van de moeder door 
zelfverbranding. Een enkeling zag deze wanhoopsdaad voor zijn ogen gebeuren. 
Stichting Isai Ma(i)yam laat deze kinderen niet aan hun lot over. Daarom zorgt deze stichting voor een gezonde 
en vitale leefomgeving waarin zij elkaar ‘helen’ en leren hun verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en 
anderen. Zo kunnen ze uiteindelijk op eigen benen staan en zelf in hun levensonderhoud voorzien. Met alle 
verkregen kennis en vaardigheden kunnen deze kinderen op hun beurt weer een steun zijn voor naaste 
familieleden, buren en anderen. 
 
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 

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

31 juli  Boven-Leeuwen 
 

Ds. W. de Koeijer, 
Heerenwaarden 

Mercy Ships 

7 augustus  Wamel ds. P. Kamper, Driel 
 

Casey Troy Fonds 

 
 
  



 

 

 
 

Liturgie voor Zondag  17 juli 2022 te Wamel  
Vijfde zondag van de zomer 
 

Orgelspel  
   

Voorbereiding  
 

Welkom, mededelingen en drempelgebed  
 
Psalm 131  

   
Bemoediging en Groet 
 
Gebed om ontferming 
 
Gloria Lied 304 
 
Moment met de kinderen (door predikant).  
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst 
 
De Heilige Schrift gelezen en uitgelegd  
 

Gebed van de Zondag 
 

lezing uit het Oude Testament:   
Prediker 2, 17 – 23; 4, 4 – 6  NBV21 
 
Lied 979, 1 t/m 5 ‘De vogels van de bomen’ 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: 
Lucas 12, 22 – 31 NBV21 
 
Lied 979, 6, 7 en 12 t/m 14 
 
Verkondiging: ‘Beter een hand vol rust’ 
 
Orgelspel 
 
Psalm 62, 4  en 5 ‘Wees stil mijn ziel’ 
 
Gebeden:  Dankzegging en Voorbeden  
Stil gebed en Onze Vader  
 
Lied 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ 
 
Zending en Zegen 
 
Orgelspel 
 

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