
 

 

 
 
 
Zondag 29 januari Wamel 
Voorganger  Ds. D.J. Deunk 
Organist  Addy de Meij  
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is voor Jong Protestant. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel 
Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag 
spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen 
groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag 
staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier 
zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien 
teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Voor kerken is Sirkelslag een 
mooie kans om hen bij de kerk te betrekken. 
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere 
werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Mededelingen 
Ontmoetingsmorgen 
12 Januari was er weer een ontmoetingsmorgen bij Cobie van Maurik. 
Het was weer een gezellige ontmoeting, met 6 dames. 
Kom ook eens kijken, gezellig praten, creatief bezig zijn, of een spelletje spelen. 
De volgende ontmoetingsochtenden zijn: 

• 8 febr. 

• 8 mrt. 

• 12 apr. 

• 10 mei 
Info Janny Jagtenberg 

 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor de Open Leurviering op zondag 29 januari 2023 om 19.00 uur in 
de PC kerk van Wamel. 
Het thema is “EENHEID” 
Leer goed te doen. De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid 
van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de 
gebrokenheid. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons 
bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken. 
Deze viering wordt verzorgd door pastoor Titus Amalray Santhanam en dominee Edo Laseur. 
Met muzikale medewerking van een vocaal ensemble van de Westhoekcantorij, organist Fred 
Hommersom, en het klarinetensemble van Harmonie Koningin Wilhelmina. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Wamel, 

de Open-Leurgroep 
  



 

 

 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

5 februari Dreumel Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie, werelddiaconaat 

12 februari  Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie, noodhulp 

19 februari  Wamel Ds. E. Laseur 
 

Onderhoud kerkgebouwen 

 
 
Orde van dienst 
Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen 

Drempelgebed 

Aanvangslied 19:1, 3  

Votum en Groet  

Gebed om ontferming 

Glorialied 868:1, 2, 5  
 
Dienst van het Woord  
Moment met de kinderen  
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst 

Lied 313:1  

Gebed bij de opening van de Schriften 

Schriftlezing Exodus 19:1-6 

Lied 310  

Schriftlezing 1 Korintiërs 1:18-25 

Lied 650  

Evangelielezing Matteüs 5:1-12   

Lied 339a Acclamatie 

Overweging  

Meditatief orgelspel 

Antwoordlied 841:1,2  
 

Dienst van de dankbaarheid  

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

Slotlied 422  

Heenzending en zegen Gezongen 'amen' (3x) 

 

 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk 


