Jrg.19-nr.6

zondag 6 oktober 2019 - 10.00 uur
3e zondag van de herfst - Israëlzondag
Liturgische kleur: groen

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
Welkom in de Wilhelminakerk
voorganger
Ds. Thea Bouwman
lector
Cor van der Leer
organist
Hans van de Weg
ouderling
Anne Idzinga
diaken
Annet de Vries-Koppe
collectanten
Peter de Jong, Rijk van de Lagemaat
Marinus Touw, Gerrie van Dalen
beamerist
Erika Blom
koster
Gert van Bemmel
mmv Blokfluitkwartet WK - Trudi Ouwerkerk; Marianne Heeling
Eline de Waard; Anne-Marie van de Weg
Uw gaven worden gevraagd voor:
1 Avondmaalscollecte voor de diaconie
2 Wijkkas
3 Toekomst van de kerk

Na de dienst bent u welkom in de
ontmoetingsruimte bij koffie en
thee. Info krijgt u van ouderling
Anne Idzinga

 Crèche. Anna v.d. Boogaard + Kim de Reus
 (Gr 1-4) Evelien van der Zon
 (Gr 5-8) Arly Schöningh
--------------------------------------------------------------------------------Helpende handen gezocht
Op de tafel waar de kaarten getekend kunnen worden, ligt
vandaag een bijzondere ‘kaart’. Het is een lijst met een aantal
(eenvoudige) klusjes die gedaan moeten worden om de laatste
punten op de i te zetten in de jeugdruimtes boven in de kerk.
Wij zijn op zoek naar helpende handen. Helpt u mee door uw
naam achter een klusje te zetten?
Er zijn twee klusmomenten waarop ingetekend kan worden: zaterdag 12 en 19 okt.
Beide van 9-12 uur. Klusmateriaal is aanwezig. U kunt zelf aangeven wat uitkomt.
Alvast bedankt!
Jeugdouderlingen Hanneke en Ronald

Blokfluitkwartet WK speelt Klezmermuziek
ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
VAN BUITEN NAAR BINNEN
inleidend orgelspel
Sundenbekenntnis (Onu Towau) uit Synagogen-Melodien
van Louis Lewandowski (1821-1894)
-gemeente gaat staanstil moment
aanvangspsalm
lied 23c: 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
v
Onze hulp is in de Naam van de ENE,
g
Schepper van hemel en aarde
v
Wij leven van zijn trouw
g
vasthoudend is zijn liefde
v
De vrede van de Heer is met u,
g
zijn genade doet ons leven. Amen.
-gemeente gaat zittengebed
zingen
lied 287: 1 en 2
GELOOFSBELIJDENIS VAN ISRAËL Deuteronomium 6
zingen
lied 287: 4
gesprek met de kinderen - de ramshoorn (sjofar) wordt bespeeld
zingen
Hiney matov oema nayim shèvet achim gam yachad
vertaling: Ziet hoe goed en hoe lieflijk het is,
als broeders (mensen) tezamen wonen! (naar psalm 133:1)

de kinderen gaan naar de nevendienst
RONDOM HET WOORD
gebed om inspiratie
zingen
lied 670: 1 en 2
lezing
1 Korinthe 12,12 - 20 en 26
zingen
lied 395: 1 en 2
lezing
1 Korinthe 12, 27 - 31
zingen
lied 395: 3 en 4
VERKONDIGING
meditatief orgelspel
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VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
de kinderen brengen het brood binnen
inzameling van de gaven
Blokfluitkwartet speelt Klezmer muziek
zingen
lied: 233: 1, 2, 3
gebed over de gaven en voorbede
TAFELGEBED
v
De Heer zal bij u zijn.
g
de Heer zal u bewaren.
v
Verheft uw harten
g
wij zijn met ons hart bij de Heer.
v
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
g
Hij is onze dankbaarheid waardig.
v
Machtige Heer,
met alle eerbied noemen wij uw naam,
[…..]
Hoor ons dan ook als wij U zegenen,
en zingen uit alle macht:
zingen
lied 405: 4
gedachtenis
v
Heer onze God, U bent heilig en goed –
En zó bekend met ons
dat onze namen staan geschreven in uw hand.
[…..]
Blijft dit doen om Mij te gedenken
g
Zijn dood gedenken wij
Zijn opstanding belijden wij
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
aanroepen van de Heilige Geest
v
Zend dan, o God, Uw Heilige Geest, die over de aarde gaat,
[…..]
in kracht en in Geest, die ons heeft leren bidden:
a
Onze Vader........
zingen
lied 575: 6
vredegroet
nodiging
delen van brood en wijn
zingen
lied 150a: 1
VAN BINNEN NAAR BUITEN
dankgebed
slotzang
lied 425
ZEGEN, beantwoord met gezongen ‘Amen. amen, amen’
orgelspel
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Leerhuis Het Leerhuis van de Grote Kerk Gemeente, is dit
jaar vanwege de vacature gezamenlijk met de wijkgemeente
Wilhelminakerk-Petruskapel. Inleiders: Pieter Oussoren en
Paul Wansink. Locatie: wijkzaal Grote Kerk of Wilhelminakerk
op maandagavond (20.00 – 22.00u), of op de dinsdagmorgen
(10.00-12.00u) daarna.
Het leerhuis van de Grote kerk is een ontmoetingsplek waar het accent echt ligt op
het samen ‘leren’. Het is geen school, maar in een leerhuis buigen we ons over
teksten en proberen we ons eigen geloof beter te doorgronden vanuit de Bijbel en
de geschiedenis van de kerk.
14/15 oktober, wijkzaal Grote Kerk: Inleiding in de Gooische Bijbel. Pieter
Oussoren geeft op deze eerste bijeenkomst een inleiding bij de opzet van en de
ideeën achter het project. Hij gaat met ons teksten lezen en leidt ons in in de voor
velen van ons onbekende wereld van apocriefe geschriften.
De kosten zijn €15 (of €2,50 per avond). We zouden graag zien dat deelnemers de
Gooische Bijbel aanschaffen. Een eenmalige investering, maar wel de moeite
waard. Als de kosten voor deelnemers een probleem zijn dan horen we dat graag,
dat mag nooit een belemmering zijn. Op dit moment is de Gooische Bijbel bij
uitgeverij Skandalon te bestellen voor €19.90.
Meer info vindt u in de aanbodkrant.
Seven+ in Amsterdam
Afgelopen vrijdag zijn we met 8 jongeren afgereisd naar het Wereldhuis
in Amsterdam (http://diaconie.org/projecten/wereldhuis) . Dit in het kader
van één van de zeven werken van barmhartigheid: “Vluchtelingen
onderdak geven”. Het was een flinke reis met het openbaar vervoer en
voor sommigen van ons de eerste ervaring met Amsterdam.
We werden met open armen ontvangen door Geeske, de coördinator van het
Wereldhuis. Aan haar konden we al onze vragen stellen en zij vertelde ons over de
achtergrond van het Wereldhuis en welke gasten er zoal langskomen. Hierna
kregen we een heerlijke maaltijd, bereidt door gasten van het Wereldhuis en
konden we ook hen alle vragen stellen die we hadden. Als afsluiting hebben we
met een van de gasten Afrikaans gedanst.
Het was een hele gezellige, maar ook indrukwekkende avond.
In het novembernummer van ‘Petrus’, het gratis magazine van de PKN wat
maandelijks verschijnt, kunt u uitgebreid lezen over onze ervaringen in het
Wereldhuis (https://petrus.protestantsekerk.nl)
Binnenkort zal er een terugkomavond zijn zodat we onze ervaringen van deze
avond kunnen delen. Hanneke Naaktgeboren, jeugdouderling
Fotoalbum afscheid Lianne.
Van het afscheid van Lianne heb ik een fotoalbum gemaakt, dat vorig weekend
aan Lianne is aangeboden. Zij was er erg blij mee.
Als u het leuk vindt om dit in te zien dan ligt er een gedrukt exemplaar om te
bekijken in de kerk, in het liedboekenkastje.
Pleunie de Lint-van Driel.
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Het prikbord “Leven is meeleven”.
Dit prikbord in de hal is bedoeld om
adresgegevens op te lezen van
gemeenteleden bij bv. geboorte,
ziekenhuisopname, overlijden,
verhuizing enz., maar altijd met
toestemming van de betrokkenen. Wie dat wil kan dan de gegevens overnemen
om bv. een kaartje te sturen of op een andere manier mee te leven. Omdat het om
privacygevoelige informatie gaat worden de briefjes na het koffiedrinken weer
weggehaald en eventueel de zondag erna weer opgehangen.
Nu er geen pastores meer zijn om dit te beheren hebben Dick Piket en Pleunie de
Lint deze taak op zich genomen. Het is dus niet de bedoeling dat u zelf een briefje
op dit bord hangt, maar eventueel Dick of Pleunie op de hoogte brengt als u vindt
dat iemand meeleven kan gebruiken.
Van harte aanbevolen, Pleunie de Lint-van Driel
WELKOM HERDERIN
De Dordtse Wilhelminakerk heeft een zeer bijzondere
kerststal van grote mooi aangeklede figuren. Ieder jaar
wordt de hele groep in een feeëriek decor opgesteld in
de kerk en komen veel mensen deze kerststal
bewonderen. Ook talloze schoolklassen komen, ze
maken er een uitje van. Via deze kerststal maken veel
mensen kennis met het verhaal van de geboorte van
Christus in de nederige stal, waar iedereen op af kwam.
Iedereen…? Er zijn koningen, met hun kameel en
personeel, er zijn herders met hun schapen… maar…
het zijn allemaal mannen en jongens. Terwijl vrouwen en meisjes natuurlijk ook van
de partij waren! Daarom wil de Wilhelminakerk graag een herderin aan de
beeldengroep toevoegen. Het is een jonge meid met een grote kruik op haar
schouder. Is ze misschien een waterdrager? Dan vormt ze een mooie tegenhanger
voor de stokoude knielende herder die een brood meebrengt…
Doet u mee? Uw gift (klein of groot) is zeer welkom. De figuren zijn van hoge
kwaliteit, handgemaakt in Zuid-Duitsland volgens oude tradities. De herderin kost €
1000,=. Daarvan is (begin oktober 2019) reeds 10% binnen. U kunt uw gift storten
op NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk. Vermeld hierbij
HERDERIN. Anne Nies Keur
Bericht van de spaaractiecommissie.
Muziek blijft altijd inspireren. Velen van u weten daarvan.
Zo kunnen wij van een laatste huiskamerconcertje gaan genieten bij
Annemarie en Hans van de Weg. Op 13 oktober, 15.00 – 16.30 uur.
Onze organist heeft in zijn huis antieke orgels staan. Hij neemt ons
dan ook mee terug in de tijd. Met de zachte klanken van de alt-blokfluit van
Annemarie maken zij samen graag mooie muziek voor u.
De opbrengst is, zoals u weet, voor de Spaaractie Wilhelminakerk.
Zullen wij samen weer zorgen voor een hapje en een drankje zorgen?
Van harte uitgenodigd, namens de spaaractiecommissie, Cora Klandermans.
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Kerkelijke agenda
di 8 okt:
19.30 u
do 10 okt: 20.00 u
vr 11 okt:
20.00 u
20.00 u
zo 13 okt: 10.00 u
10.00 u
15.00 u
19.30 u

Gesprek over het boek ‘God, iets of niets’, Wilhelminakerk
Muziek onder woorden, olv. Rob Landman, Wilhelminakerk
Repetitie WilhelminakerkCantorij, Wilhelminakerk
Wilcome BBQ
Kerkdienst Petruskapel, vg : Drs. Marriëtte Pullen
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Joyce Ronday
Muziek voor de Spaaractie Wilhelminakerk.
Repetitie Korenmaat Wilhelminakerk

Wilhelminakerkcantorij
De Wilhelminakerkcantorij komt elke vrijdag van 20.00 - 21.00 uur bij elkaar om
samen te zingen. We werken soms mee aan de eredienst in onze eigen kerk,
maar zingen ook 2x per jaar in het ziekenhuis ter ondersteuning van de kerkdienst.
We zouden graag nieuwe leden willen verwelkomen. Het geheel staat onder
leiding van Tineke Pennings. U bent van harte uitgenodigd.
Leesgroep In het laatst besproken boek vormde de stad Parijs het decor voor
de gebeurtenissen. Ons volgende boek speelt zich af in Amsterdam: “Wees
onzichtbaar” van Murat Isik. Let op: de datum is dinsdag 26 november.
Lees met ons mee! Hanneke Kroonen 06 44511582
Informatieochtend vrijwilligerswerk Aandachtscentrum
Woensdag 16 oktober staan onze deuren open voor iedereen
die belangstelling heeft, of nadenkt over vrijwilligerswerk
binnen het Diaconaal Aandachtscentrum. Wij vertellen graag
over ons werk in de binnenstad vanuit het Aandachtscentrum
en geven een rondleiding door ons mooie pand. Uiteraard beantwoorden wij
vragen en geven informatie over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Ben jij
iemand met een ruim hart voor anderen? Heb je een goed luisterend oor en gevoel
voor humor? Of ben je een beetje creatief op het gebeid van taal, koken of
muziek? Dan zien we jou graag! Loop gerust binnen bij ons, tussen 10.00 en
12.00 uur staat de koffie klaar: Singel 273-275 Dordrecht. Bel voor meer informatie
coördinator Petra Jongekrijg: 06 53 78 54 90. Aanmelden voor deze ochtend is niet
noodzakelijk maar mag uiteraard wel, dan graag via:
secretariaat@aandachtscentrumdordrecht.nl
Voedselbank
In de maand oktober verzamelen we Fruit
in blik, gedroogde vruchten en noten.
En … natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum.
Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.
W i l h e l m i n a k e r k Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
predikant:
Vacant
scriba:
dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41,
3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com
koster:
dhr. C.E.W. Mol, tel 078-6139556
wijkkas:
NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
site:
www.dewilhelminakerk.nl
kopij:
Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com
(voor donderdag 19 uur)
digitale WoZ Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

