
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 24 juli: Dreumel 
Voorganger:  Ds. E. Braam 
Organist:  Addy de Meij 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is ook 

bestemd voor de kerkrentmeesters, voor het onderhoud van de kerkgebouwen.  
Bloemen:  
 
 
Extra collecte 
De extra collecte is bestemd voor het onderhoud van de 3 kerkgebouwen die allen Rijksmonumenten zijn. 
Jaarlijks moeten er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden o.a. op aanwijzing van 
Monumentenwacht. 
 
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 

31 juli  Boven-Leeuwen 
 

Ds. W. de Koeijer, 
Heerenwaarden 

Mercy Ships 

7 augustus  Wamel Ds. P. Kamper, Driel 
 

Casey Troy Fonds 

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

Kerk in Acie, zending 

 
 
Orde van Dienst 
Dienst van voorbereiding 
Welkom en mededelingen  
Drempelgebed 

Aanvangslied: 601  
Votum en Groet  
Gebed om ontferming 
Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld ...  
Na 'daarom bidden wij' gezongen responsie: 301g 
Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn 
trouw.  

Glorialied: 158b, 2x 
  



 

 

 
 
 
 

Inleiding op de dienst  
Moment voor de kinderen  
Gebed bij de opening van de Schriften  
DE SCHRIFTEN  
Lezing: Jesaja 40: 12-25  

Lied 825, 1 en 6 
Evangelielezing: Matteüs13,24-30,36-43  

Lied 765, 1, 2 en 3 
Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied 689 
 
Dienst van de dankbaarheid 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’  

Slotlied: 425, eventueel 2x 
 
Heenzending en Zegen, gezongen amen  
 
Orgelspel 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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