Jrg.19-nr.19

zondag 5 januari 2020 - 10.00 uur
EPIFANIE
nieuwjaarsdienst - liturgische kleur is wit
Welkom in de Wilhelminakerk
voorganger
Ds. Riet Boogaard
lector
Cor van der Leer
organist
Hans Okkerse
ouderling
Bram Naaktgeboren
diaken
Ron Ouwerkerk
collectanten
Anja Andriesen, Daan van Dreunen
Margriet Scheffers, Marinus Touw
beamerrist
Mieke Dijkstra
koster
Kees Mol
Uw gaven worden gevraagd voor:
1 Missie Dordt – Broodnodig
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
Bram Naaktgeboren

 Crèche. Marian Wibbens
 (Gr 1-4) Esther Stroe
 (Gr 5-8) Annemiek Jongkind
Bij de dienst
De eerste zondag van het nieuwe jaar: Epifanie, de verschijning van onze Heer,
die aan het licht komt (van epifainoo – aan het licht brengen). Het is het kerstfeest
van de kerk in het Oosten en staat bij ons bekend staat als Driekoningen. Het licht
gaat op voor de magiërs. Het evangelie vertelt erover in Matteus 2, 1-12; daarnaast
lezen we de profetie van Jesaja 60,1-6. ‘Sta op en schitter; je licht is gekomen’.
Een mooie belofte en een mooie opdracht om het nieuwe jaar mee in te gaan.
Voorganger van vandaag is opnieuw ds. Riet Boogaard uit Dordrecht; tot voor kort
was zij predikant in de wijkgemeente Ontmoetingskerk in Sterrenburg.

Vandaag worden na het champagnelied de planten uit de kerststal verkocht.
We beginnen met het opruimen van de kerststal.
Uw hulp hierbij wordt zeer gewaardeerd.

orgelspel
ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
inleidend orgelspel
'Wie schön leuchtet uns der Morgenstern’, opus 67 nr. 49
- de gemeente gaat staan Max Reger (1873 – 1916)
stil gebed
aanvangslied lied 518: 1
GROET
v
Genade voor u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer, Jezus Christus
g
Amen.
BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED
v
Onze hulp is in de naam van de HEER
g
Die hemel en aarde gemaakt heeft
v
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g
en niet loslaat wat zijn hand begon.
v:
Barmhartige God, …….
…… door Jezus Christus onze Heer
g
Amen.
zingen

psalm 72: 4 en 6

- gemeente gaat zitten -

kyriegebed
glorialied
lied 489: 1, 2
moment met de kinderen
aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst
DE SCHRIFT
gebed bij de zondag
lezing
Jesaja 60, 1-6
zingen
psalm 72: 4, 6
lezing
Matteus 2, 1-12
zingen
lied 515: 1, 2, 5, 6, 7
PREEK
orgelspel
zingen
lied 919: 1, 4
de kinderen komen terug
GAVEN EN GEBEDEN
inzameling van de gaven
dankgebed, voorbede, stil gebed, ‘Onze Vader’
ZENDING en ZEGEN
- de gemeente gaat staan zingen
lied 526: 1, 4
ZEGEN, beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen’
-------------------------------------------------------------------------------------------Na de dienst: CHAMPAGNELIED

WELKOM OP HET NIEUWJAARSONTBIJT.
Wees welkom op de eerste zondag van dit nieuwe jaar, tijdens het
nieuwjaarsontbijt. Het buffet staat vanaf 9.00 uur klaar en de koffie en thee warm.
Dit jaar wordt het buffet aan de gemeente aangeboden door de Wijkkas.
De champagne is aangeboden door De Korenmaat. De verzorging is dit jaar nog
in handen van de MannenMaten en hun VrouwenMaten.
Geniet van alle lekkers en mooie ontmoetingen met goede wensen aan elkaar.
Rijk van de Lagemaat

Dag kerststal, tot volgend jaar!
Vandaag na de dienst kunt u
een plant uit de kerststal kopen.
De prijzen zijn 2, 3 of 5 euro.
Daarna wordt de kerststal
verder opgeruimd. Helpt u even
mee?
We kijken terug op een
inspirerende kerststal-periode.
Aan iedereen die hier, in welke
vorm dan ook, een bijdrage aan
leverde, heel hartelijk dank!
Annenies Keur
Wilcome - Nieuwe Jaar
We sloten het jaar af met een sinterruilspel. Heel leuk en verrassende cadeaus.
Vrijdag aanstaande (10 jan), anders dan in de agenda, willen we met elkaar het
nieuwe jaar inluiden. Invulling bespreken we in de app.
Zelfde tijd (20uur) zelfde plaats (bovenruimte).
De leiding
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.

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).

8 januari a.s. vertrekken wij naar
Johannesburg in Zuid-Afrika. Via Kruger park,
Swaziland en Drakensbergen hopen wij de 17e
in onze partnerstad Dordrecht SA te arriveren,
waar we een maand verblijven. Deze maand
willen we gebruiken om de lopende projecten
kritisch te bezien, maar ook te onderzoeken
aan welke projecten er nog meer behoefte is. In overleg met de beide besturen
daar en hier wordt bekeken of realisatie mogelijk is.
Op onze 1e zondag in Dordrecht hopen wij in de beide zusterkerken (de NG-kerk
en de URC) de schilderijen, als teken van verbondenheid, te overhandigen.
Mogelijk zijn zij in staat om een tegenprestatie te leveren, zodat wij hun werk 4
weken later mee kunnen nemen.
Ook delen we dan jullie ingeleverde (of nog in te leveren) kaarten of tekeningen uit
als groeten vanuit de Wilhelminakerk.
We hebben deze keer geen acties gehouden om geld in te zamelen, om de andere
lopende acties niet te doorkruisen. Dat betekent niet, dat er niets is gebeurd in het
afgelopen jaar. Onlangs is er nog geld overgemaakt voor het internetabonnement
van de URC (de kerk in de township). Elk jaar helpen onze jongeren van Wilcome
de Knotploeg Alblas een ochtend met het verwijderen van wilgenhout. Hiervoor
krijgen zij, naast heerlijke erwtensoep, ook een vergoeding voor het goede doel,
wat alle jaren ook wordt ingezet voor ZA. Bedankt daarvoor Wilcome!
Na de maand in Dordrecht SA reizen wij via Kaapstad terug om eind februari weer
thuis te komen, allen een goede tijd gewenst in Dordrecht NL.
Sybe & Pleunie de Lint.

Kerkelijke agenda
ma 6 jan
15.00 u
vr 10 jan
20.00 u
20.00 u
zo 12 jan
10.00 u
10.00 u

Moderamen
Wilcome
Repetitie WilhelminakerkCantorij, Wilhelminakerk
Kerkdienst Petruskapel, vg : Ds. Riet Boogaard
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Drs. Marriëtte Pullen

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

