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zondag 29 december 2019- 10.00 uur
liturgische kleur is wit
Welkom in de Wilhelminakerk
voorganger
Drs. Mariette Pullen
lector
Pleunie de Lint van Driel
organist
Hans van de Weg
ouderling
Rob Landman
diaken
Stefan Jongkind
collectanten
Anja Andriesen, Daan van Dreunen
Gerrie van Dalen, Margriet Scheffers
beamerrist
Frans-Bauke van der Meer
koster
Harold Snaak
Uw gaven worden gevraagd voor:
1 Stichting Open Doors
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

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

 Crèche. Ida van der Linden
 (Gr 1-4) Evelien van der Zon
 (Gr 5-8) Marianne Heeling
Bij de dienst
Nog twee dagen te gaan voor de jaarwisseling. Tijd om terug te kijken en vooruit te
blikken. Misschien ook tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Zijn onze
verwachtingen uitgekomen of was het zoals het gezegde luidt: ‘Life is what happens,
when you’re making other plans’ oftewel: ‘terwijl jij plannen maakte, overkwam het
leven je…’?
Op deze zondag lezen we de woorden uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 43.
Daarin staan de onvergetelijke woorden, die ook in één van de glazen deuren van onze
eigen Wilhelminakerk geëtst zijn. In de nieuwste vertaling klinken ze zo: ‘Ik heb je bij je
naam geroepen, je bent van mij’. Onze tweede lezing brengt ons bij degene, die zich
gekend wist toen ze bij haar naam werd genoemd: Maria van Magdala. Gekend zijn bij
onze naam, behoren bij, aanvaard worden…niet als bezit of als horige, niet
voorwaardelijk, maar als mensen in wie de Eeuwige zelf zijn vonk heeft gelegd.
Mensen, die elke dag opnieuw mogen beginnen.
Tegelijkertijd geven deze woorden richting aan onze ethiek: het doet ons met een open
blik naar anderen kijken: ‘Wie ben jij? Wat is jouw verhaal? Hoe is jouw jaar geweest
en wat hoop je voor 2020? Weet je welkom en aanvaard!’.
Marriëtte Pullen

Thema

IK NOEM JOU BIJ JE NAAM

orgelspel
ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
VAN BUITEN NAAR BINNEN
inleidend orgelspel
‘Pastorale’, Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858)
aanvanglied psalm 90: 1 en 2
stil gebed
BEMOEDIGING EN GROET
vg
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
a
die hemel en aarde gemaakt heeft;
vg
De Heer zij met u en met jou.
a
Ook met jou is de Heer.
DREMPELGEBED
vg
Trouwe God,
In deze tijd van licht, lied en vreugde
hebben wij het licht soms verduisterd.
a
Vergeef ons!
vg
In deze dagen van gezelligheid en thuiskomen
waren wij soms verdwaald.
a
Vind ons!
vg
In deze tijd van contact, vriendschap en samenzijn
waren wij soms onbereikbaar.
a
Doe ons opstaan!
vg
Dat wij het licht, dat met Christus in de wereld is gekomen
mogen vasthouden en verspreiden
opdat in ons de ander uw heil aanschouwen mag.
a
Amen.
zingen

psalm 90: 6 en 8

kyriegebed , met na elke bede
vg
Zo bidden wij….
a
lied 367d
glorialied

lied 919: 4

DE SCHRIFT
gebed van de zondag
kinderen mogen naar de kindernevendienst
e
1 lezing
Jesaja 43, 1 – 7
zingen
lied 792: 1 en 3
e
2 lezing
Johannes 20, 11 - 18
zingen
lied 731: 1 en 3
VERKONDIGING
meditatief orgelspel
zingen
lied 91a, 1, 2 en 3
kinderen komen terug
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GAVEN EN GEBEDEN
inzameling van de gaven
dankgebed en voorbede, Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotlied
lied 511: 1, 5 en 7
HEENZENDING EN ZEGEN
orgelspel
Groeten voor Zuid-Afrika
Zoals u vorige week in het berichtje van Annet heeft kunnen lezen, hopen wij
binnenkort voor 7 weken te vertrekken naar Zuid-Afrika. Hiervan verblijven we een
maand in Dordrecht (SA) om ons daar als vrijwilliger in te zetten voor de lopende
projecten die er zijn (in het kader van de Stedenband Dordrecht-Dordrecht) en
mogelijk nieuwe mogelijkheden te genereren. Op weg naar en van Dordrecht willen
we ook via een mooie reisroute genieten van Zuid-Afrika.
Natuurlijk zullen wij daar ook contact hebben met onze 2 zusterkerken. Zoals
gezegd krijgt elke kerk een schilderij aangeboden namens onze gemeente.
Daarnaast lijkt het ons leuk om groeten uit te delen in de vorm van een kaart.
Onze vraag aan u en jou (dus oud en jong!) is
om aan ons een kaartje mee te geven, dat
kan bv. een Nieuwjaarskaart zijn, maar elke
andere kaart (of tekening) is prima. U kunt
daarop een wens of groet schrijven in het
Nederlands of Engels. Inleveren kan bij ons
t/m 5 januari. Sybe en Pleunie de Lint
Verantwoording
Ontvangen van mw. D. een gift van € 10,00 voor de wijkdiaconie en van NN een
enveloppe met daarin € 50,-- voor de wijkkas van de Wilhelminakerk.
Hartelijk dank namens de wijkdiaconie en de penningmeester van de wijkkas,
Anneke Gerritsen
Nieuwjaarsontbijt 2020.
Eerder meldde ik u het traditionele Nieuwjaarsontbijt.
Er zijn nogal wat reacties gekomen van mensen die de champagne en het
nieuwjaarslied van De Korenmaat zullen missen.
Maar als tijden veranderen hoeft dat niet het breken met goede gewoonten te
betekenen.
Er zal in worden voorzien: na de dienst is er champagne voor ons allen en een
nieuwjaarslied mét en voor de kerkgangers !!!
Frans Bauke v.d. Meer heeft een voor deze
gelegenheid passende tekst op een bekend lied
gezet.
U en jij zijn van harte welkom op zondag 5 januari
2020 vanaf 9.00 uur voor het buffet. De dienst
vangt, zoals gebruikelijk, aan om 10 uur.
Informatie kunt u bij Rijk van de Lagemaat
opvragen.
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‘Onder een goede relatie zit een nog betere!’
Heb jij ook een mooie relatie die je wilt verdiepen? Kom dan naar
de cursus ‘Verrijk je relatie in 5 avonden’! Je zult echt verrast zijn
over wat er nog te ontdekken valt aan elkaar.
We starten elke avond met een maaltijd. Je kunt met zijn 2-en
eten of met wat meer mensen. Daarna volgt er een inleiding over
een
boeiend thema dat in elke relatie speelt. Vervolgens ga je samen met
je partner aan de slag met dit thema. Zo blijft je relatie privé. Kortom: een gezellige
avond met verdieping.
Kosten: €125 per paar. Data:17/1, 31/1, 21/2, 6/3, 21/3, van 18.30 tot 21.30 uur.
Plaats: Open Hof, Herschelstraat 27. Begeleiders: Marjan Terweij & Kees Verduijn
(Wilhelminakerk) en Marianne & Wim van der Veer (Open Hof). Info: Marjan &
Kees opvragen via het contactformulier op de website www.dewilhelminakerk.nl.
Je kunt je tot 10 januari opgeven. Wees snel, er is nog beperkt plaats.
We zoeken ook nog gastgevers (genderneutraal voor gastheer/gastvrouw) en
kokers: Wees welkom! Kees Verduijn
Op zoek naar een goed voornemen voor 2020?
Zorg dat u iedere zondag genoeg collectebonnen heeft. U kunt ze
bestellen bij het kerkelijk bureau door het gewenste bedrag over te
maken naar bankrekening NL42 RABO 0373 7025 66
t.n.v. CvK Prot Gem Dordrecht/Dubbeldam onder vermelding
van gewenste waarde/kleur, aantal en bezorgadres.
Er zijn kaarten van
€ 10 (20 oranje bonnen á € 0,50),
€ 15 (20 gele bonnen á € 0,75) en
€ 25 (20 paarse bonnen á € 1,25).
Voedselbank
In de maand januari 2020 verzamelen we
“Gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak”
Bedankt voor uw bijdrage. Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.
Kerkelijke agenda
vrij 3 jan
20.00 u
zo 5 jan
09.00 u
10.00 u
10.00 u

Wilhelminakerkcantorij, Wilhelminakerk
Nieuwjaarsontbijt
Kerkdienst Petruskapel, vg : Ds. Rianda van der Zouwen
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Riet Boogaard

W i l h e l m i n a k e r k Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
predikant
Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
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
digitale Zaaier Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

