
 

 

  

 
 
 
Zondag 25 september Wamel  
Voorganger:  Ds. M. Heynis 
Organist:  Gerrit Vastenhouw 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is bestemd 

voor Kerk in Actie, voor het werelddiaconaat. 

Bloemen:   
 
 
 

Extra collecte 

Een enkeling van ons heeft de oorlog nog meegemaakt. De meesten van ons kennen het uit verhalen. We 
weten dat een oorlog nog lang zijn sporen nalaat in de harten van mensen. Dat het niet meevalt om dat te 
veranderen. Hoe lang hadden wij het niet over “de moffen”? De Tweede Wereldoorlog duurde in Nederland 
vijf jaar. De burgeroorlog in Colombia duurde 50 jaar. Generaties lang. Dat kunnen we ons nauwelijks 
voorstellen. Sinds 2016 zijn er vredesakkoorden, maar er is nog een lange weg te gaan voor echte vrede. 
Vrouwen en kinderen hebben bovendien nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. 
Colombiaanse vrouwen uit verschillende kerken hebben hun krachten gebundeld om zich in te zetten voor 
vrede in hun land en huis. Dat begint door de harten van mensen te raken. Samen lezen deze vrouwen 
aangrijpende Bijbelverhalen over vrede en verzoening. Inmiddels zijn honderd vrouwen daardoor geïnspireerd 
om de situatie in hun eigen omgeving te verbeteren. Deze vrouwen dragen roze sjaals als ze samen bij de 
Colombiaanse overheid aandacht voor vrede in hun land en huis. 
Je kunt oorlog wel uit een land halen, maar daarmee is oorlog nog niet uit je huis en hart. We bevelen uw 
bijdrage voor dit werk via Kerk in Actie van harte bij u aan.  
 
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 7,75 euro per persoon incl. koffie/thee.  
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 
 

Leurviering 
Gelukkig is het weer mogelijk om, zoals al 35 jaar gebruikelijk is, een Open leurdienst te vieren in de PC kerk van 
Leur. 
Vanavond is er om 19.00 uur een Oecumenische viering in de PC-kerk van Leur. 
In deze oecumenische viering is iedereen welkom; alle mensen van binnen en buiten de kerken. 
Het thema is: “Vrede en alle goeds ”  
Deze viering wordt verzorgd door voorganger Esther Disveld, m.m.v. zanggroep Choice uit Deest o.l.v. Jacqueline 
van Koolwijk. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. 
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Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

2 oktober Dreumel Ds. E. Laseur Kerk en Israël 
 

9 oktober Boven-Leeuwen 
 

Ds. M. Soethout Kerk in Actie, missionair werk 

16 oktober 
Jeugdkerk 

Wamel 
 

Ds. D.J. Deunk, Malden Kerk in Actie, zending 

 
 
Orde van dienst 
 

Dienst van de voorbereiding  
Welkom en mededelingen  
Drempelgebed  

Aanvangslied Psalm 92 : 1, 7, 8 
Votum en Groet 
Gebed om ontferming 

Glorialied: 217 helemaal 
 
Dienst van het Woord  
Moment met de kinderen (door predikant). Hierna gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst 
Gebed bij de opening van de Schriften  
Inleiding op de lezingen 
Schriftlezing (door lector) : Matteüs 12 : 33 - 37 

Lied 825: 8, 9 
Schriftlezing Jakobus 1: 19 – 21; 3: 2 – 6a; 13 - 17 

Lied 833 (Nederlands, 3x zingen) 
Uitleg en verkondiging  
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied 849 helemaal 
 

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

Slotlied : 425 
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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