
 

 

  

 
 
 
Zondag 3 april  Wamel  
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Addy de Meij 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is ook 

voor de kerkrentmeesters. Deze extra collecte is bestemd voor KIA 40 dagen collecte, 
voor aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. 

Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. 
Ouderen én kinderen blijven alleen en eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van 
geweld en mensenhandel. Vele ouderen hebben een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen 
komen. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed en kunnen hun gas- en lichtrekening niet betalen. De 
christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens 
van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd,  en 
de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden 
de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en 
sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest 
kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.  
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. Van harte 
aanbevolen! 
 
Mededelingen  
Paasontbijt 
Nu alle maatregelen rond corona op een laag pitje zijn gezet, kunnen we onze traditie van het paasontbijt 
weer oppakken. 
Paasmorgen, 17 april staat het paasontbijt klaar in de kerk in Boven-Leeuwen. Om 08.30 uur willen we aan 
tafel gaan. U kunt zich t/m vrijdag 15 april opgeven bij Davien van Maurik of Renée Braakhekke. 
 
Gemeenteavond 
Op donderdag 21 april is er een gemeenteavond om 20.00 uur in de kerk van Wamel, waarvoor u van harte 
uitgenodigd wordt. 
Op deze avond komt iemand van ‘stichting de Nijlvallei’ ons iets vertellen over het nieuwe ZWO project. 
Over de verdere invulling van deze avond volgt nog nadere informatie. Mocht u als gemeentelid een 
onderwerp ter sprake willen brengen dan hoort de kerkenraad dit graag. 
 
Opvang Oekraïense vluchtelingen 
Afgelopen dinsdag hebben Wim Duermeijer en ik een gesprek gehad met de gemeente over de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente, naar aanleiding van ideeën hierover, die er vanuit onze 
kerkelijke gemeente waren ontstaan. 
Uit dit gesprek bleek dat de Regio Gelderland- Zuid (RGZ) op dit moment in ieder geval voor 600 personen 
noodopvangplekken gereed heeft, maar er hebben zich nog nauwelijks vluchtelingen gemeld.  
En deze opvang is slechts voor 9 dagen, maar voor daarna is nog nauwelijks iets geregeld. Vanuit onze kerk 
kwam het idee van 't Veerhuis in Wamel, de gemeente had al gedacht aan een groepsaccommodatie in 
Maasbommel, maar de eigenaren hiervan zijn nog niet achterhaald. 
  



 

 

 
Wat betreft het regelen van registratie, scholen, GGD‘s en financiën heeft de gemeente al het nodige 
voorwerk gedaan, dus op het moment dat het nodig is, weet men wie te benaderen en hoe te handelen. 
We hebben extra aandacht gevestigd op de nodige psychische hulp voor de getraumatiseerde vluchtelingen. 
De burgemeester zou dit ook nog aankaarten bij het wekelijks overleg van RGZ. 
We hebben afgesproken om in contact te blijven, maar op dit moment is er dus nog veel onduidelijk. 
We hebben daarom ook nog geen idee hoe en wat we (als kerkelijke gemeente) concreet zouden kunnen 
betekenen en of het überhaupt nodig zal zijn. 
Maar als u, indien nodig, op wat voor manier dan ook, iets zou willen doen, dan hoor ik dat graag via:  

yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl 
 

Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

10 april  Boven-Leeuwen Ds. D.J. Deunk,  Malden 
 

Jong protestant 

14 april 
19.30 uur 

Dreumel 
Witte Donderdag 

Ds. E. Laseur 
 

 

15 april 
19.30 uur 

Dreumel 
Goede Vrijdag 

Ds. E. Laseur 
 

 

17 april Boven-Leeuwen 
Pasen 

Ds. E. Laseur 
 

Paascollecte, werelddiaconaat 

24 april Wamel 
 

Mw. W. Blaak,  Gorinchem ZWO project 

 

Orde van dienst  
Thema: Jezus de Zwijger! 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen en stil gebed (door 
ambtsdrager) 

(staande) Zingen: Lied 43: 1, 2, 3 
Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 43: 4, 5 
Woord van bemoediging: (NBV) Filippenzen 2: 3-5 
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar 
acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker 
dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor 
ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de 
gezindheid heersen die Christus Jezus had. 

Zingen: Lied 562: 2 
Moment met de kinderen 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV) Jesaja 50: 7-9a (door Anneke 
Miedema) 
God, de Heer, zal mij helpen, daarom word ik niet 
gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een 
rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 
Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen 
mij een geding aan te spannen? Laten we samen 
voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn 
tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet 
treden. God, de Heer, zal mij helpen - wie zal mij 
dan veroordelen? 

Zingen: Lied 581: 1, 2 

 Schriftlezing: (NBV) Marcus 15: 1 - 5 (door Anneke 
Miedema) 
’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, 
de oudsten en de schriftgeleerden en het hele 
Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te 
hebben, brachten ze Hem weg en leverden Hem over 
aan Pilatus. Pilatus vroeg Hem: ‘Bent U de koning van 
de Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt het.’ De 
hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen 
tegen Hem in. Pilatus vroeg Hem toen: ‘Waarom 
antwoordt U niet? U hoort toch waar ze U allemaal 
van beschuldigen?’ Maar Jezus zei helemaal niets 
meer, tot verwondering van Pilatus. 

Zingen: Lied 581: 3, 4 
Prediking n.a.v. (NBV) Marcus 15: 4 en 5  
Pilatus vroeg Hem toen: ‘Waarom antwoordt U niet? 
U hoort toch waar ze U allemaal van beschuldigen?’ 
Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot 
verwondering van Pilatus. 
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug uit nevendienst 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 575: 1, 5 
Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
Orgelspel 
 
Tijdens het verlaten van de kerk kunt u een 
collectebijdrage doen. 

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

mailto:zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

