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Collectebestemming 

Biedt onderdak, begeleiding en 

verzorging aan mensen die 

ongeneeslijk ziek zijn en niet 

meer thuis kunnen blijven.



www.gastvrijleusden.nl

Oekraïense vluchtelingen Leusden
Locatie Storkstraat 10

> 240 mensen

Gastvrij Leusden
- Activiteiten - dagbesteding - taalles
- Gastheer/vrouw op locatie:
– praktische (regel)zaken of een gesprekje 

Gevraagd
- Vrijwilligers
- Activiteiten met/voor Oekrainers
- Geld



Orde van dienst

Zingen HH 460 – Ik ben

Dankzegging en voorbede

Kinderen komen terug van de bijbelklassen

Collecte Stichting Dome en Gastvrij Leusden

l Zingen LvdK 300: 1, 4 en 6

Zegen

Amenlied Opw 602 – Vrede van God



Eens als de bazuinen klinken (LB 769) t. T. Naastepad; m. Wales – ‘Rhuddlan’



Eens als de bazuinen klinken (LB 769) t. T. Naastepad; m. Wales – ‘Rhuddlan’



Eens als de bazuinen klinken (LB 769) t. T. Naastepad; m. Wales – ‘Rhuddlan’



Eens als de bazuinen klinken (LB 769) t. T. Naastepad; m. Wales – ‘Rhuddlan’



Eens als de bazuinen klinken (LB 769) t. T. Naastepad; m. Wales – ‘Rhuddlan’



Eens als de bazuinen klinken (LB 769) t. T. Naastepad; m. Wales – ‘Rhuddlan’



Orde van dienst

Zingen HH 460 – Ik ben

Dankzegging en voorbede

Kinderen komen terug van de bijbelklassen

Collecte Stichting Dome en Gastvrij Leusden

Zingen LvdK 300: 1, 4 en 6

l Zegen

Amenlied Opw 602 – Vrede van God



Orde van dienst

Zingen HH 460 – Ik ben

Dankzegging en voorbede

Kinderen komen terug van de bijbelklassen

Collecte Stichting Dome en Gastvrij Leusden

Zingen LvdK 300: 1, 4 en 6

Zegen

l Amenlied Opw 602 – Vrede van God



Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld



Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld



Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld



Orde van dienst

Zingen HH 460 – Ik ben

Dankzegging en voorbede

Kinderen komen terug van de bijbelklassen

Collecte Stichting Dome en Gastvrij Leusden

Zingen LvdK 300: 1, 4 en 6

Zegen

Amenlied Opw 602 – Vrede van God



BIDDEN  KAN NU

Als iemand van u 

het moeilijk heeft,

laat hij bidden;

is hij vrolijk, 

laat hij een loflied zingen.

En bid voor elkaar…

Jacobus 5 gebedsteam na de ochtenddienst

Wil je samen 

bidden of danken? 

Wij ook. Na de dienst 

achterin bij de trap.


