
 

 

  
 
 
 

 
Zondag 21 maart Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Extra collecte Vandaag bestemd voor Kerk in Actie, voor het werelddiaconaat. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De 
Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder 
afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen 
gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de 
komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.  
Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en kerkinactie.nl/landbouwindonesië  
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Javaanse boeren een beter inkomen te 
verwerven. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. Indonesië maart. 
Hartelijk dank! 
 
Mededelingen  
Kerkdiensten 
De kerkenraad heeft besloten om tot juni op de huidige voet met de online diensten vanuit 
Dreumel door te gaan. 
Met als mogelijkheid om op Hemelvaartsdag (13-05), bij mooi weer, een dienst in de open lucht te 
houden in Boven-Leeuwen. 
 
 
Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen en ouders,  
 
Kalimera! 
 
Griekse mannen zijn op zoek naar Jezus. Als ze hem ontmoeten verteld Jezus hem over een 
graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen.  
En over de lente! Kijken jullie daar ook al naar uit? 
Veel plezier met de werkbladen, 
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210321.mp3  

Groetjes van de KND-leiding 
  

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210321.mp3


 

 

 
 
 
 
PaasChallenge: 
JOP (Jong protestant) heeft een PaasChallenge in de vorm van een QR-codespel gemaakt. Dit QR-
code-spel wordt door ons ook uitgezet in Wamel.  Het is een corona proof wandeling van ongeveer 
2 km, je scant per locatie een QR-code en krijgt een deel van het paasverhaal/ een opdracht/de 
volgende locatie te horen. Je hebt er een smartphone met internetabonnement voor nodig en een 
QR-codescan app. 
 
Dit QR-code-spel is te "spelen" van Palmpasen tot en met 2e Paasdag. Het spel is voorbereid voor de 
jeugd van onze kerk, maar heeft u ook interesse, neem dan contact op met Yvonne Stuiver via: 
yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl 
 
Groet, Yvonne 
 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Een geur van liefde! 
 
Organist speelt melodie lied 568A 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas, 
Deus ibi est. 

 
Waar barmhartigheid en liefde is, 
daar is God, daar is God. 
 
Bemoediging en groet 
Aanvangstekst zondag Judica: (NBG) Psalm 43: 1 
Doe mij recht, o God. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Johannes 12: 1-11 
Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt. Daar 
hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was één van de mensen die met 
Hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en 
droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iskariot, één van de 
leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is de olie niet voor driehonderd denarie 
verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen 
bekommerde - hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet 
dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’ Intussen 
hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getale naar Hem toe, niet alleen 
om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de dood had opgewekt. De hogepriesters 
beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel 
Joden bij Jezus kwamen en in Hem gingen geloven. 
  



 

 

 
 
 
 
Organist speelt 1x melodie lied 558: 1, 3 

1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 

 
3. Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Johannes 12: 3  
Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met 
haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 
 
Organist speelt 1x melodie lied Liedboek nr. 912: 1, 5, 6  

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie lied 568B 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas, 
Deus ibi est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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