
 

 

  

 
 
 

Zondag16 oktober Wamel                     Jeugdkerk! 
Voorganger:  Ds. D.J. Deunk 
Organist:  Gerrit Vastenhouw 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Kerk in Actie, voor de zending. 
Bloemen:   
 
 
 

Extra collecte 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse 
Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt 
koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst 
tijdens de oogst.  
Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen! 
 

Mededelingen 
Mededeling van de kerkenraad 
Zoals u weet, is ds. Edo Laseur nu 5 jaar bij onze gemeente voor 80% werkzaam. Dit is en blijft zo. 
Voor het overige gedeelte van zijn tijd is hij beroepen door de PG Uden-Veghel. Hij heeft dit beroep, na overleg 
met de kerkenraad, ook aangenomen. 
Voorgenomen bevestiging en intrede is op zondag 30 oktober 2022. 

Voor onze PG West Maas en Waal zal niets veranderen. Zijn inzet blijft dezelfde. 
Groet, Ank IJzerman, scriba 

 

Leurviering 

U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering op zondag 30 oktober 2022 om 19.00 uur in de kerk 
van Leur. 
Het thema is: AAN TAFEL! Je hoort er gemakkelijk een uitroepteken achteraan: de oproep dat het eten klaar 
is, de tafel gedekt. Een uitnodiging ook: kom, schuif aan! Aan een tafel waar iedereen welkom is. Echt welkom, 
met zijn/haar/hun hele hebben en houwen. Als dat eens waar was. Op veel plekken wordt dat waar, soms 
even, soms vaker. 
Deze viering wordt verzorgd door: diaken Hennie Witsiers met muzikale medewerking van mezzo-sopraan 
Gery Vermeulen en organiste Addy de Meij. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur 
 

Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

23 oktober Boven-Leeuwen Ds. H. Domburg, Oosterbeek 
 

Materialen kindernevendienst 
 

30 oktober 
 

Wamel Ds T. Kruijswijk Jansen, Doorn. Voedselbank 
 

6 november Dreumel Ds. E. Laseur 
 

Avondmaalscollecte ZWO 

 
  



 

 

 
 
 
Orde van dienst 

 
Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ambtsdrager)  

Drempelgebed (door de dienstdoende ambtsdrager)  

Aanvangslied 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd  

Votum en Groet 

Gebed om ontferming 

Glorialied 657:1, 2 Zolang wij ademhalen 

 
Dienst van het Woord  

Moment met de kinderen (door predikant) 

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst 

Lied 209:1 Heer Jezus, o Gij dageraad  

Gebed bij de opening van de Schriften 

Schriftlezing Rechters 6:33-40  

Lied 936 luister naar de wind  

Schriftlezing Lucas 18:1-8  

Lied 942 Ik sta voor U in leegte en gemis 

Overweging  

Meditatief orgelspel 

Antwoordlied 364 Hoor Gij ons aan  

 
Dienst van de dankbaarheid  

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

Slotlied 146C:1, 5, 7 

Heenzending en zegen Gezongen 'amen' (3x) 

 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk  

Uitleidend orgelspel  

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