
 

 

  

 
 
 
Zondag 27 maart Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. C. Haverlaar, Soest 
Organist  Wim Gorter 
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 missionair werk, voor ondersteuning van de kliederkerk. 

Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale 
plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen 
eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is 
een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. 
Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. Geef in de collecte voor het missionair 
werk van de Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen 
van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen. Van harte aanbevolen. 
 
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. 
 
 
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  

Met vriendelijke groet, Yvonne Stuiver 
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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.  
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

3 april Wamel Ds. E. Laseur 
 

KIA 40 dagen collecte  
werelddiaconaat 

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 

 
Orde van dienst  
 

Dienst van de voorbereiding 
Welkom en mededelingen (door de 
dienstdoende ambtsdrager)  
Drempelgebed (door de dienstdoende 
ambtsdrager)  

Aanvangslied: psalm 98:1, 3 
Votum en Groet 
Gebed om ontferming  
 
Dienst van het Woord 
Moment met de kinderen (door predikant) 

Lied: ‘Weet je dat de Vader je kent, 
weet je dat je van waarde bent.’ 
Weet je dat de Vader je kent 
Weet je dat je van waarde bent. 
Weet je dat je een parel bent, 
Een parel in Gods hand. 

Hierna gaan de kinderen naar de 
Kindernevendienst 

 Gebed bij de opening van de Schriften  
Schriftlezing (door lector)  

Zingen Psalm 23b:1, 2, 5 
Schriftlezing Johannes 12: 1-8 

Lied 556:1,3,4    
Uitleg en verkondiging  
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied lied 575: 1,6  
 
Dienst van de dankbaarheid 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met 
het gezamenlijk bidden van het  
'Onze Vader'  

Slotlied lied 885:1 en 2 
 
Heenzending en zegen Gezongen 'amen' (3x) 
Wij mogen heengaan in vrede, 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 

 
 

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