
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 10 april  Boven-Leeuwen Palmpasen  
Voorganger  Ds. D.J. Deunk 
Organist  Wim Gorter 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
Komende zaterdagnacht, in de Paasnacht, doorleven zo’n 2.000 jongeren van kerken door heel Nederland het 
paasverhaal tijdens de PaasChallenge. Ze kruipen daarbij een nacht lang in de huid van de personages Petrus, 
Johannes of Judas, en beleven zo de laatste dagen van Jezus op aarde. De PaasChallenge, een spel met ‘Wie-
is-de-mol’-achtige elementen, is ontwikkeld door JOP, Jong Protestant, het Jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk. JOP ontwikkelde dit spel omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal al vaak gehoord hebben 
gehoord, maar de boodschap van Pasen mogelijk niet altijd bij hen aankomt. Tijdens de PaasChallenge krijgen 
de jongeren te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid en vermoeidheid. Een deel van de 
opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De PaasChallenge werd in 2018 
voor het eerst gehouden en was meteen een groot succes: er deden bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 
jeugdgroepen uit heel Nederland mee. In 2019 konden jeugdgroepen kiezen uit verschillende varianten: een 
Paaschallenge van 1 uur, van een hele nacht of van 40 dagen. Vandaag collecteren we voor het werk van JOP, 
zodat JOP verrassende en uitdagende werkvormen zoals de Paaschallenge verder kan blijven ontwikkelen om 
jongeren bij de kerk te betrekken. We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan! 
 
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. 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

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 

1 mei Boven-Leeuwen 
 

ds. A. Hiemstra, 
Westervoort 

Onderhoud begraafplaatsen 

 
 
 

Orde van dienst  
 

Dienst van de voorbereiding  
 
Welkom en mededelingen (door de 
dienstdoende ambtsdrager)  
 
Drempelgebed (door de dienstdoende 
ambtsdrager)  
 
Aanvangslied 118:7,9 Ontsluit, ontsluit nu 
voor mijn schreden 
Votum en Groet 
 
Moment met de kinderen, hierna gaan de 
kinderen naar de nevendienst  
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 299j:1,2 Om de mensen en de dieren 

 
 

Dienst van het Woord 
 
Inleiding 
 
Zingen Lied 333 (2x) Kom, Geest van God  

 
Schriftlezing Psalm 118:19-29 (door lector) 

 Lied 435:1,4 Hef op uw hoofden, poorten wijd 
 
Schriftlezing Johannes 12:12-24 
 
Lied 550 Verheug u, gij dochter van Sion 

 
Uitleg en verkondiging  
 
Meditatief orgelspel  
 
Antwoordlied 552 Dit is een dag van zingen  
 
 
Dienst van de dankbaarheid  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten 
met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’ 
 
De kinderen komen met Palmpasen stokken 
terug uit de kindernevendienst en maken  
een rondgang door de kerk, waarbij we zingen: 
‘Klim in de hoogste bomen’ vers 1  
 
Slotlied 551 Hosanna, hosanna  

 
Heenzending en zegen, gezongen 'amen' (3x) 

 

 
 
Tijdens het verlaten van de kerk kunt u een collectebijdrage doen. 
 

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