
 

 

  

 
 
 
Zondag 31 juli: Boven-Leeuwen 
Voorganger:  Ds. W. de Koeijer 
Organist:  Wim Gorter 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Mercy Ships. 
Bloemen:  
 
 
Extra collecte 
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de 
wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten 
zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in 
ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke 
operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. 
De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Zo 
worden kinderen en volwassenen geholpen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, 
tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). 
Door trainingen en medisch onderwijs draagt Mercy Ships bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in 
een land. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de Africa Mercy vertrokken is. 
 
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 
 

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 

7 augustus  Wamel Ds. P. Kamper, Driel 
 

Casey Troy Fonds 

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

Kerk in Aktie, zending 

21 augustus Wamel  
 

Ds. E. Hagen, Kerk-
Avezaath 

Diverse uitgaven 
kerkrentmeesters 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
Orde van Dienst 
7e zondag van de Zomer: aardse rijkdom en Gods koninkrijk. 
 
Mededelingen en drempelgebed door de dienstdoende ambtsdrager.  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING:  

-Aanvangslied: 92: 1, 2  
Votum en Groet,  
Gebed om ontferming: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor 
de nood van de wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid 
heeft geen einde. 

Glorialied: 867: 1, 2  
Leefregel: Koloss.3: 12 t/m 17 
 
DIENST VAN HET WOORD  
Gebed om de opening van het Woord, 
Schriftlezing OT: Prediker 1: 1-11 

Zingen: 49: 3, 5 
Schriftlezing: NT Lucas 12: 13-21  

Zingen: Lied 718: 1 t/m 4   
Verkondiging: Aardse rijkdom en Gods koninkrijk 
Meditatief orgelspel 

Zingen: Lied 98: 1, 4  
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
DIENST VAN DE DANKBAARHEID: 
Dienst der gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, samen het "Onze Vader";  

Slotlied: 704: 1, 2, 3  
Heenzending en Zegen, beantwoord met een gezongen "Amen". 

(EVLB 58) 
1. Zoek eerst het koninkrijk van God  
en zijn gerechtigheid  
en dit alles krijgt u bovendien  
Halleluja. 
 
2. Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord  
dat door de HEER gesproken wordt. 
Halleluja. 

  
3. Bidt en u zal gegeven zijn,  
zoekt en gij zult het zien.  
Klopt en de deur zal voor u opengaan.  
Halleluja.  

 

 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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