
 

 

  

 
 
 
 
 
Gedachtenisdienst en jeugdkerk 
 
Zondag 20 november Wamel  
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Gerrit Vastenhouw 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Hospice ‘De Brug’ Maas en Waal in Druten. 
Bloemen:   
 
 
 
Extra collecte 
Hospice ‘De Brug’ Maas en Waal in Druten wil een plaats zijn waar mensen in een huiselijke warme sfeer in 
alle rust afscheid kunnen nemen van hun leven, wanneer dit thuis niet meer mogelijk is. De behoefte aan zorg 
en aandacht van de gasten en hun naasten staat hierbij centraal. Het streven is om mensen zich zoveel 
mogelijk thuis te laten voelen in het Hospice. 
Het hart van de organisatie wordt gevormd door een coördinatieteam samen met een grote groep goed 
opgeleide vrijwilligers. Zij staan klaar om de gasten en hun naasten met respect en aandacht voor hun wensen 
alle zorg te bieden die nodig is voor hun welbevinden in deze vaak moeilijke periode van hun leven. De 
nachtzorg wordt verleend door een verpleegkundige. De medische zorg en begeleiding wordt door huisartsen 
en de thuiszorgorganisatie ZZG geleverd. 
Het Hospice is er voor iedereen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. Gasten die verblijven 
in het hospice wordt de ruimte gegeven om op een geheel eigen wijze het leven op een waardige manier af te 
sluiten. 
Op deze gedachteniszondag is de opbrengst van de extra collecte voor dit hospice. 
 
Mededelingen 
Kerstkoor 
Om de viering op kerstmorgen een extra feestelijk tintje te geven willen we weer een Kerstkoor samenstellen. 
Iedereen de zin heeft om hieraan een bijdrage aan te leveren is van harte welkom op donderdag 1 december 
in de kerk in Wamel van 19.30 – 20.30 uur. De bedoeling is dat we meerdere keren repeteren, op wisselende 
avonden. Als je 1 december niet kunt maar wel mee wilt zingen, laat het Gerrit, die het koor gaat begeleiden, 
weten via mail: g.vastenhouw@online.nl. 
 
Leurviering  
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering op zondag 27 november 2022 om 19.00 uur in de 
kerk van Leur. 
Het thema is: “Er is altijd licht” als we ons laten sterken door de Geest van Liefde. 
Deze viering wordt verzorgd door de liturgie- en zanggroep Puiflijk. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur. 
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Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

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

Kerk in Actie adventcollecte 
werelddiaconaat 

4 december Wamel Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie adventcollecte 
werelddiaconaat 

11 december  Dreumel Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie binnenlands 
diaconaat 

 
 

 


