
 

 

  

 
 
 
 
 
Doopdienst 
Zondag 13 november Boven-Leeuwen  
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Wim Gorter 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Kerk in Actie, voor de zending. 
Bloemen:   
 
 
 
Extra collecte 
Door de toestroom van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië groeit de kerk in de Golfregio. Met steun van 
Kerk in Actie helpt het Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale migrantenkerken met bijbels in de 
migrantentalen of audio players met Bijbelverhalen om naar te luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers - 
vaak zelf ook arbeidsmigrant - training in storytelling. Met deze interactieve Bijbelvertelmethode leren 
voorgangers een Bijbelverhaal op een eenvoudige manier te vertellen aan hun gemeenteleden. Die gaan 
daarna met elkaar in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Ze 
putten er kracht en hoop uit. Het helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden.  
In de Golfstaten wonen en werken meer dan honderd verschillende nationaliteiten. Ze horen de Bijbel in 
eigen taal en delen de verhalen ook met hun familie in het thuisland. Elk zaadje van het evangelie dat je hier 
plant, werkt door, de hele wereld over. 
Met de opbrengst van de collecte van vandaag steunt Kerk in Actie het werk van het Bijbelgenootschap in de 
Golf. Met bijbels, studiematerialen en trainingen helpen zij migrantenkerken om de boodschap van hoop in 
de Bijbel door te geven aan arbeidsmigranten. Doet u mee? Van harte aanbevolen! 
 
Mededelingen 
Inzameling Voedselbank 
2 November was het Dankdag voor Gewas en Arbeid. 
Dankdag is een dag dat er speciaal gedankt wordt voor het voedsel, werk en de welvaart die dit met zich 
meebrengt. Dat deze welvaart, in deze tijden, niet voor iedereen is weggelegd behoeft geen uitleg. Er zijn 
steeds meer mensen die steun van de voedselbank nodig hebben. 
Ook deze zondag staan er nog kratten in de kerk, waar u houdbare etenswaar in kunt achterlaten. Denkt u  
hierbij aan:  

• pasta, rijst, couscous, aardappelpuree 

• pastasauzen, soep 

• ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas) 

• pannenkoekenmix 

• vlees en vis in blik 

• groente en fruit in blik 

• zonnebloem- of olijfolie 

• houdbare melk 

• gluten- en lactose vrije producten 
Dus….helpt u weer mee en breng zondag wat van de bovenstaande boodschappen mee naar de kerk, dan 
zorgen wij dat het bij de voedselbank terecht komt. 
Dank u wel! 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

20 november Wamel 
Gedachtenisdienst en 
Jeugdkerk 

Ds. E. Laseur 
 

Hospice De Brug Maas & Waal 

27 november Boven-Leeuwen drs. G. Westerlaken, 
Voorthuizen 

Kerk in Actie adventcollecte 
werelddiaconaat 

4 december Wamel Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie adventcollecte 
werelddiaconaat 

 
 

 


