
 

 

  

 
 
 
Zondag 20 maart Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Fred Hommersom 
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 de straatkinderen in Yogyakarta, Indonesië. 

Bloemen   
 
 

Extra collecte 
Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op straat. "Ik was een gewoon kind, met een 
thuis en een fijn gezin,” vertelt zij. “Maar alles veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege 
gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school.” 
In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als Anies, op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse 
zoeken kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen 
kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een 
opvanghuis. Ook regelen ze dat de kinderen weer naar school kunnen. Vrijwilligers helpen de kinderen bij het 
leren. Dreamhouse doet ook aan preventie: ze probeert te voorkomen dat kinderen op straat belanden, onder 
andere door ouders te helpen hun gezin financieel te onderhouden. 
Ondersteunt u dit belangrijke werk met uw gift aan de collecte? 
 

Mededelingen  
Opbrengst collecte Oekraïne 
De collecte voor Oekraïne van 6 maart heeft het mooie bedrag van 348 euro opgebracht, Iedereen heel erg 
bedankt hiervoor. 
De diaconie heeft dit mooie bedrag aangevuld tot 1000 euro en overgemaakt naar kerk in actie. 
 

Gelegenheidskoor 
Voor de viering op 1e paasdag willen we een koor(tje) gaan vormen om tijdens de dienst paasliederen te 
zingen. Ook dit keer weer onder leiding van Gerrit Vastenhouw. 
Wie zin heeft om mee te zingen is van harte welkom in de kerk van Wamel bij de repetities op: 

• maandag 28 maart 
• donderdag 31 maart 
• donderdag 7 april 
• maandag 11 april  

Al deze keren beginnen we om 19.30 uur. 
• zaterdag 16 april, 16.00 uur in de kerk van Boven-Leeuwen 

We repeteren op wisselende dagen zodat iedereen die mee wil zingen in de gelegenheid is om minimaal twee 
keer te oefenen en aanwezig is tijdens de generale repetitie op 16 april. 
Ideeën voor Paasliederen zijn ook van harte welkom.  
 

Leurvering 
U wordt van harte uitgenodigd voor de Open Leurviering, vanavond om 19.00 uur in de Protestantse kerk, 
Dorpsstraat 73 in Wamel. 
Het thema van deze viering is “Het Lijdensverhaal”. 
Deze viering wordt verzorgd door dominee Wim de Koeijer en kamerkoor ZingYES o.l.v. Gery Vermeulen & 
Freddy van Maurik. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
  



 

 

 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

27 maart Boven-Leeuwen Ds. C. Havelaar, Soest Missionair werk 
 

3 april Wamel Ds. E. Laseur 
 

KIA 40  dagen collecte  
werelddiaconaat 

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

Jong protestant 

 
Orde van dienst (bidstond voor gewas en arbeid) 
 
Thema: Alles komt goed?! 
 

Orgelspel 
 

Welkom, mededelingen, drempelgebed  
 

(staande) Zingen: Lied 25: 6, 7 
 

(staande) Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 221: 1 
 

Woord van aansporing: (BGT) Lucas 12: 54-57 
Jezus zei tegen de mensen: ‘Als jullie een wolk 
zien in het westen, dan zeggen jullie meteen: 
“Er komt regen.” En dat gebeurt dan ook. En als 
het waait vanuit het zuiden, dan zeggen jullie: 
“Het wordt warm vandaag.” En ook dat 
gebeurt. Wat zijn jullie schijnheilig! Alle 
gewone gebeurtenissen begrijpen jullie precies. 
Maar wat er op dit moment voor bijzonders 
gebeurt, dat willen jullie niet begrijpen! Bedenk 
wat goed is om te doen en neem een beslissing. 
Er is niet veel tijd meer. 
 

Zingen: Lied 978: 4 
 

Moment met kinderen 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: (NBV) Lucas 13: 1-9 (Davien van 
Maurik) 
Er waren op dat moment ook enkele mensen 
aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs 
van wie Pilatus het bloed vermengd had met 
hun offers. Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat 
die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle 
andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan 
hebben? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie 
niet tot inkeer komen, zul je allemaal op  

 dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die 
stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – 
denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere 
mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik 
jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je 
allemaal net zo sterven als zij.’ Hij vertelde hun deze 
gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn 
wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht 
droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de 
wijngaardenier; “Al drie jaar kom ik kijken of die 
vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem 
maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond 
uit.” Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook 
dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb 
omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij 
dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan 
kunt u hem alsnog omhakken.” 
 
Zingen: Lied 995 
 

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Lucas 13: 2a en 6a 
Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat…’ Hij vertelde hun 
deze gelijkenis. 
 

Meditatief orgelspel 
 

Kinderen komen terug 
 

Zingen: Lied 718: 4 
 

Dienst der gebeden 
 

Inzameling der gaven 
 
(staande) Zingen: Lied 981: 1, 2, 5 
 

(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 

Orgelspel 
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