
 

 

 
 
 
Zondag 19 maart Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist   Wim Gorter 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is voor 

het missionaire werk van de Protestantse Kerk. 
Bloemen    
 
Extra collecte 
Vandaag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Kliederkerk is een 
missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het 
voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van 
Bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben 
aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van 
geloof, hoop en liefde. 
Geef voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk 
kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele land. Van harte aanbevolen! 
 
Mededelingen 
Paasontbijt 
Paasmorgen, 9 april staat het paasontbijt klaar in de 
kerk in Wamel. Om 08.30 uur willen we aan tafel 
gaan. U kunt zich t/m vrijdag 7 april opgeven bij 
Cobie van Maurik. 
 
Paaskoor 
Voor de viering op 1e paasdag willen we een koor 
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 20 maart, 19.30 uur 

• donderdag 23 maart, 20.00 uur 

• maandag 27 maart, 19.30 uur 

• donderdag 30 maart, 20.00 uur 

• zaterdag 8 april, 16.00 uur  
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 8 april. 
Ideeën voor Paasliederen zijn ook van harte 
welkom. 
U kunt zich opgeven bij Gerrit Vastenhouw of Renée 
Braakhekke. 
 
“Samen aan tafel”. 
Samen aan tafel: schuift u ook aan!? 
Het thema van de Protestantse Kerk is dit jaar "Aan 
tafel". In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. 
Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen 
eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen 
het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 

elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren 
horen en met andere ogen zien. 
Daarom is in onze kerk ook het initiatief ontstaan 
om samen te eten. In Januari was de eerste keer dat 
we in onze gemeente “samen aan tafel” gingen. 
Volgens ons was dat een succes, daarom kunt u op 
25 maart weer aanschuiven. Het gaat om een 
eenvoudige maaltijd (pasta) en is voor iedereen, die 
zin heeft om aan te schuiven. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, maar een vrijwillige bijdrage mag. 
Wilt u ook mee-eten op 25 maart tussen 17.00 en 
19.00 uur in de kerk in Wamel,  
geef u/jij je dan vóór 22 maart op via:  
Yvonne: yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl     
of  Anneke: info@familiemiedema.nl  
Schuift u ook aan? Want samen eten is gezelliger 
dan alleen! 
 
Zangdienst 4 juni 
Op zondag 4 juni as wordt er een zangdienst 
georganiseerd onder het thema Zondag Trinitatis; 
wij vieren dan de Drie-eenheid. Liederen die u graag 
zingt bent u van harte welkom om aan te leveren bij 
de organisatie van deze dienst (Bep Stam, Pieter van 
Duivendijk of Annegreet van de Dijk).  Een meer 
uitgebreide uitleg volgt nog in de eerstkomende 
‘Gemeenteklanken’. Voor nu deze oproep om 
liederen in het thema van de Drie-eenheid. Kent u 
evt. ook een mooi gedicht? Dan is dat ook van harte 
welkom. Het aanmelden van een lied of gedicht kan 
bij het email adres van  
Annegreet: annegreetvandedijk@gmail.com.  
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Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

26 maart Wamel Ds. E. Laseur Werelddiaconaat 40 dagen tijd  

2 april Boven-Leeuwen Ds. T. Doornebal, Herveld Jong protestant 

6 april Witte Donderdag Dreumel 19.30 uur Ds. E. Laseur  

7 april Goede Vrijdag Dreumel 19.30 uur Ds. E. Laseur  

9 april Wamel Ds. E. Laseur Werelddiaconaat Pasen 

 
Orde van dienst 
Thema: Hoe komt het? 
 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  
(staande) Zingen: Lied 27: 1, 4  
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 213: 1, 4, 5 
Geloofsaansporing: (NBV 2021) Efeziërs 5:8-10 
Eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de 
Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van 
het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort 
en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de 
wil van de Heer is. 

Zingen: Projectlied ‘Verander je mee’ 
(melodie Lied 536) 

 
 
Moment met kinderen 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) Johannes 9: 1-7; 18-23; 35-
39  
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn 
geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, 
hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren 
werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij 
niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van 
Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar 
worden. Zolang het dag is, moeten we het werk 
doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt 
de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in 
de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ Na 
deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het 
speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op  
 

 
de ogen van de blinde en zei tegen hem: ‘Ga u 
wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze 
taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en 
toen hij terugkwam kon hij zien. 
Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind 
geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders 
en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die blindgeboren 
zou zijn? Hoe kan hij nu dan zien?’ ‘Dit is onze zoon,’ 
zeiden zijn ouders, ‘en hij is blindgeboren, dat 
weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat 
weten we niet, en wie zijn ogen geopend heeft, 
weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is 
oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’ Dat zeiden 
de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, 
omdat die toen al besloten hadden dat ze een 
iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen uit 
de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de 
ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het 
hem zelf moesten vragen. 
Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: 
‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ ‘Als ik wist wie het 
was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. ‘U kijkt 
naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus. Toen zei 
de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich voor 
Jezus neer. Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen 
om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, 
zien en zij die zien, zullen blind worden.’ 

Zingen: Lied 653: 1, 4 
Uitleg en verkondiging: (NBV 2021)  
Zijn leerlingen vroegen Hem: ‘Rabbi, hoe komt het 
dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij 
zelf gezondigd of zijn ouders?’ 
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug en korte terugkoppeling 
project 

Zingen: Lied 907: 1, 4 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 512: 1, 2, 5 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen 
Amen) 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 


