
 

 

  
 
 
 

 
 
Zondag 28 februari Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Addy de Meij 
Extra collecte Vandaag bestemd voor de protestantse kerk  - missionair werk 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 
zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. 
Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie 
niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. 
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in 
Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met 
gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en 
doordeweek, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. 
Van harte aanbevolen. 
U kunt uw gift overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari. 
Kijk voor meer informatie op Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en protestantsekerk.nl/pionieren  
Bedankt voor uw steun. 
 
 
Mededeling Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen en ouders, 
 
De podcast vandaag vertelt een volgend verhaal van Jezus. Hij gaat met drie discipelen de berg op; daar 
gebeuren een paar bijzondere dingen! Luister gauw.  
In de werkbladen deze week een knutselwerkje van een lichtje en een legpuzzel met woorden. Veel plezier!  
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210228.mp3  
 

Groetjes van de KND-leiding 
 
 
Paasgroetenactie 2021 coronaproof in uw gemeente. 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten 
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de 
paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de 
hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de 
verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een  
prachtig kunstwerk.  
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Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks 
op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het 
feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis 
als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door 
een kaart een hart onder de riem steken.  
Dit jaar willen wij als kerk ook weer meedoen met deze actie. Omdat de kerk niet open is, is er een 
andere manier gekozen om toch deze kaarten te schrijven en te versturen. 
 
1.Groeten verzamelen 
U kunt uw groet voor vrijdag 5 maart 12.00 uur a.s. mailen naar reneebraakhekke@planet.nl Ik zorg 
dat deze groet overgeschreven wordt op de kaart, met alleen uw (voor)naam. 
2.U kunt zelf de kaart schrijven.  
Donderdagavond 4 maart van 19.00 – 20.30 uur zal de kerk in Wamel open zijn, om u de 
gelegenheid te geven zelf uw kaart(en) te schrijven.  
 
De kaarten worden verzameld en in een verzamelenveloppe naar het landelijke bureau van de PKN 
gestuurd. Hier worden de kaarten gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in 
Nederland. 
 
Hieronder vindt u suggesties om als persoonlijke groet op de paasgroetenkaart te schrijven: 
•U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten. 
•Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. 
•Vandaag hebben we voor u gebeden. 
•Wij houden van u met de liefde van de Heer. 
•De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn. 
•Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen. 
•Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. - 
Jesaja 26:4 
•Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2 Kor. 5:7 
•Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. – Psalm 118:8 
•Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem 
vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. - Psalm 10:14 
•Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. - Psalm 31:25 
•Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, 
vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a 
•De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. - Openbaring 21:4a 
•Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw 
staf, zij geven mij moed. - Psalm 23:4 
•De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1 
•Christenen over de hele wereld staan naast u. 
•Ik wens u Gods zegen. 

 
Renée Peters-Braakhekke 
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Orde van dienst 
 

Thema: Ontdek je plekje! 
 
Organist speelt melodie lied 441 

1. Hoe zal ik U ontvangen 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders verlangen, 
vervult ook mij met gloed. 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 

 
Bemoediging en groet 
Aanvangstekst zondag Reminiscere: (NBG) Psalm 25: 6 
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) 1 Koningen 19: 9b-13 
Toen richttte de Heer zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb 
me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten 
hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik 
ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ ‘Kom naar buiten,’ zei 
de Heer, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, 
krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de 
Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer 
bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in 
dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn 
mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk 
een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’  
 
Organist speelt 1x melodie lied 283 

1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) 1 Koningen 19: 13 
Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem 
sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 
  



 

 

 
 
 
 
Organist speelt 1x melodie lied 836 

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen 
 
Organist speelt melodie lied 416 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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