
 

 

  
 
 
 

 
 
Zondag 28 maart Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Fred Hommersom 
Extra collecte Vandaag bestemd voor de Protestantse Kerk, voor jong protestant. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend 
jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge 
doen. De PaasChallenge wordt gespeeld in de week voor Pasen en is een spel dat is ontwikkeld door 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, 
opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn 
lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. 
Met uw bijdrage aan de collecte geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de 
kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen. Van harte 
aanbevolen! 
Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en kerkinactie.nl/paaschallenge 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, 
o.v.v. Jong Protestant Palmpasen, of doneer online.  
Hartelijk dank! 
 
Mededelingen  
 
Kerkdiensten 
Avondmaal 
Op Witte Donderdag, 1 april om 19:30 uur vieren we tijdens de online dienst het avondmaal. 
Het versterkt de verbondenheid van de gemeenschap: de verbondenheid met elkaar en de 
verbondenheid met de Heer. Want in het avondmaal vieren we, dat Christus in ons midden is. Ook al 
kunnen we nu niet samen komen, we voelen ons in de online diensten verbonden met elkaar door 
Hem. 
U kunt thuis wijn of druivensap klaarzetten samen met wat stukjes brood. Misschien is het mooi om 
het op een plek met aandacht neer te zetten. Bijvoorbeeld naast een aangestoken kaars, verse 
bloemen etc. Verder kunt u de dienst volgen zoals gebruikelijk. 
We vieren allemaal op dezelfde manier op onze eigen plek. En juist door het op dezelfde manier thuis 
en in de kerk te vieren, is er ondanks de afstand toch ook weer gemeenschappelijkheid. Zo gaan we 
als gemeente op weg. Bezinnen en vieren we. In het vertrouwen dat God met ons meegaat en wij 
met Hem verbonden zijn. 
 
De opnamen van Witte Donderdag 01-04 en Goede Vrijdag 02-04 krijgt u op donderdag toegestuurd, 
de opname van Paaszondag ontvangt u zaterdag 03-04 in de loop van de middag. 
  



 

 

 
 
 
Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen en ouders,  
 
Ook op deze palmzondag weer een podcast. Luister hier naar het verhaal: 'Op een ezel naar de 
stad'.  
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210328.mp3   
 
Met de werkbladen kun je aan de slag om je eigen palmtak te maken en/of een mooie uitklapkaart 
van de intocht in Jeruzalem.  
Veel plezier! 

Groetjes van de KND-leiding 
 
 
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: Het derde oor! 
 
Organist speelt melodie 259: 1 

1. Zend ons een engel in de nacht 
als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht 
ontvallen in de duisternis. 

 
Aanvangstekst Palmzondag: (NBG) Psalm 118: 26a 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
  

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210328.mp3


 

 

 
 
 
Schriftlezing: (NBG) Jesaja 50: 4-7 
De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen 
ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Here 
Here heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn 
rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat 
heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Maar de Here Here helpt mij, daarom werd ik niet te 
schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist dat ik niet beschaamd zou 
worden. 
 
Organist speelt lied 576a: 1  

1. O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBG) Jesaja 50: 4 
De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen 
ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. 
 
Organist speelt lied 978: 4 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie lied 503: 1 (Evangelische Liedbundel) 

1. Soon and very soon we are going to see the King, 
soon and very soon we are going to see the King, 
soon and very soon we are going to see the King, 
Halleluja! Halleluja! 
We ‘re going to see the King! 
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