
 

 

  
 
 
 
 
 

 
Zondag 11 april Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Fred Hommersom 
Extra collecte Vandaag bestemd voor de kerkrentmeesters, voor het onderhoud van de 

kerkgebouwen. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
De extra collecte is bestemd voor het onderhoud van de 3 kerkgebouwen die allen Rijksmonumenten 
zijn. Jaarlijks moeten er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden o.a. op advies van 
Monumentenwacht. 
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters NL04INGB0000950742, 
o.v.v. collecte kerkgebouwen. 
 
 
Mededelingen  
 
Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen en ouders, 
 
Geloof jij in dingen die je niet ziet? Kun je er wat benoemen?  
In de podcast van vandaag gaat het verhaal over Jezus die na zijn opstanding verschijnt aan de 
discipelen.  
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210411.mp3  
Thomas is er de eerste keer niet bij en is niet direct overtuigd. Luister naar het verhaal wat er gebeurd 
als Jezus voor een tweede keer verschijnt!  
Wie graag met de werkbladen aan de slag gaat kan een leuke bril knutselen of een fototoestel. Teken 
hierop wat je denkt dat Thomas zag toen hij Jezus ontmoette. 
 
Veel plezier! 

Groetjes van de KND-leiding 
 
  

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210411.mp3


 

 

 
 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Geloof met littekenpijn! 
 
Organist speelt Love hurts (Nazareth, 1976) 
 
Bemoediging en groet 
 
Aanvangstekst Beloken Pasen: (NBV) 1 Petrus 2: 2 
Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Johannes 20: 24-29 
Eén van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere 
leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers 
in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 
geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de 
deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei Hij, en daarna 
richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees 
niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: 
‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
 
Organist speelt lied 751: 1 

1. De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBG) Johannes 20: 29b 
‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
 
Organist speelt melodie lied 81: 1 

1. Jubelt God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie Window of hope (Oleta Adams, 1993) 
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