Jrg.19-nr.22

zondag 26 januari 2020 - 10.00 uur
3e ZONDAG NA EPIFANIE
- met bevestiging ambtsdrager liturgische kleur is rood
Welkom in de Wilhelminakerk
voorganger
Ds. Anke Dekker
lector
Peter de Jong
organist
Kees Bax
ouderling
Fred Venus
diaken
Annet de Vries
collectanten
Daan van Dreunen, Gerard Kramer
Margriet Scheffers, Marinus Touw
beamerrist
Erika Blom
koster
Kees Mol
Uw gaven worden gevraagd voor:
1 Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
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
Fred Venus

 Crèche. Willeke/Stephan Blazis
 (Gr 1-4) Evelien v.d. Zon
 (Gr 5-8) Marianne Heeling
Deze zondag wordt Anneke Gerritsen bevestigd als diaken met een bijzonder
opdracht, te weten scriba van het College van Diakenen.
Onze voorganger is ds. Anke Dekker. Zij is aan onze gemeente verbonden voor
het (crisis)pastoraat. Eerder stelde zij zich in De Zaaier voor:
“Voor mij is het pastoraat een van de belangrijkste taken van je werk als dominee.
In een snel veranderende wereld ben je er voor de mensen om hun zorgen en
geloofsvragen te delen. Je leeft mee bij vreugdevolle en verdrietige
gebeurtenissen. De zieken, de ernstig zieken, de
mensen die overlijden en hun familie mag je nabij zijn.
Dit alles in navolging van Jezus’ aandacht en liefde voor
alle mensen.
Ik werk in deeltijd in de Protestantse Gemeente in Sint
Laurens. Daarnaast ben ik beschikbaar als ambulant
predikant. In die rol kwam ik in aanraking met jullie
gemeente om met name het (crisis)pastoraat vorm te
geven in de vacaturetijd.”

ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen door ouderling Fred Venus
VAN BUITEN NAAR BINNEN
inleidend orgelspel
Trio over Psalm 139 - Klaas Bartlema
- de gemeente gaat staan stil gebed
aanvangslied psalm 139: 1, 2
BEMOEDIGING EN GROET
vrg
Onze hulp is in de naam van de Heer
g
die hemel en aarde gemaakt heeft
vrg
De Heer zij met u
g
ook met u zij de Heer
DREMPELGEBED
vrg………….. Amen
- de gemeente gaat zitten -

kyriëgebed
met 299e (alleen kyrië)
glorialied
lied 305
gesprek met de kinderen
kinderen mogen naar de kindernevendienst
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
1e lezing
1 Samuël 3, 1-10
zingen
lied 139: 3, 9
2e lezing
Marcus 1, 12-20
zingen
lied 840
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 362
- kinderen komen terug van nevendienst BELOFTE EN BEVESTIGING
Steeds opnieuw worden in de gemeente van Jezus Messias
vrouwen en mannen geroepen
om samen met de voorgangers
de dienst aan Gods Koninkrijk
gestalte en vorm te geven in het ambt van ouderling en diaken,
en het heil ons toevertrouwd,
als gegeven talenten te beheren,
tot glorie van de Eeuwige, de God van Israël,
tot genade voor allen.
Diakenen heten zij aan wie het is toevertrouwd
brood en beker te reiken aan al wie honger heeft.
Zij zullen weet hebben van de dorst naar gerechtigheid,
met oog voor wie geen helper heeft,
en de gemeente voorgaan
in het reikhalzen en verlangen
naar de komst van het Rijk van God,
daarin Christus navolgend.

-2-

Jij staat hier, in het midden van de gemeente,
en voor Gods aangezicht
en ik vraag je:
Wil jij je aan deze gemeente verbinden
als diaken met een bijzondere opdracht,
haar liefhebben en dienen
naar Gods gebod,
en er de arbeid verrichten die ons allen bouwt,
bevrijdend en helend,
als dienst aan God zelf,
betrouwbaar voor God en mensen
en met inzet van al je gaven?
Wil je gehouden zijn aan Gods Woord?
Beloof je voorgoed geheim te houden
al wat je in het verborgene
wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop jouw antwoord:
Wees dan gezegend in je arbeid
hier en elders.
Geïnspireerd door de Geest,
dat liefde en vreugde je daarbij nooit ontbreken,
in vertrouwen op Hem
die ons bewaart op al onze wegen.
- gemeente gaat staan Belooft u als gemeente
diaken Anneke Gerritsen
te ontvangen in uw midden,
te dragen in uw gebeden en samen met haar de weg
die Jezus ons wijst te gaan?
En haar bovendien het werk van diaken toe te vertrouwen?
wat is daarop uw antwoord?
Gem: Ja, dat beloven wij.
zegenlied
lied 794
- gemeente gaat zitten –
GAVEN EN GEBEDEN
inzameling van de gaven
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 908: 1, 4, 7
ZEGEN, beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen’
orgelspel
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Gemeenteavond Visitatierapportage
4 februari 2020, 20.00 uur, Wilhelminakerk
Beste gemeenteleden,
Wij nodigen u van harte uit voor een gemeenteavond op dinsdag 4 februari a.s. om
20.00 uur in de Wilhelminakerk.
De visitatoren zullen dan, in aanwezigheid van de classispredikant, hun rapportage
bespreken en toelichten. Ter plekke zal de rapportage worden uitgedeeld, waarna
u voldoende tijd krijgt deze tot u te nemen.
We zien, ook gegeven het belang van deze gemeenteavond, uit naar uw komst.
Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Fred Venus, voorzitter
Groet uit Zuid Afrika
Beste Wilhelminakerkgemeente,
hierbij even een berichtje van ons uit Dordrecht in Zuid-Afrika, om te zeggen dat
zowel de schilderijen als de groeten-kaarten met veel enthousiasme zijn ontvangen
in onze beide zusterkerken. De mensen waren onder de indruk en gaan de
schilderijen een mooi plaatsje geven.
Baie dankie! Hartelijke groeten, Sybe en Pleunie.

Naar het museum
Donderdag 30 januari is het weer zo ver. Deze keer gaan we naar het Prinsenhof
in Delft.
Daar is de eerste overzichtstentoonstelling van de Delftse 17de-eeuwse schilder
Pieter de Hoogh, bekend van zijn interieurschilderijen.
Het museum legt zich vooral toe op het werk van Delftse meesters. Delfts blauw en
de geschiedenis van de Oranjes.
Voor wie is uitgekeken op Pieter de Hoogh is er dus nog genoeg te beleven.
We vertrekken met de trein van 9.27 uur vanaf perron 3A en komen 10.05 uur aan
in Delft. Onderweg naar het museum is de eerste halteplaats uiteraard een
restaurantje voor de koffie.
Wie mee wil, kan zich gewoon aansluiten. We zien elkaar bij de ingang van het
station.
Elly, Mieke, Tineke, Truus
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“Geloven met plezier” 9 februari 15.00 – 18.00 uur
9 Februari is er weer Opvoeden & Geloof.
We gaan verder met het boekje “Geloven met plezier”
De bijeenkomsten zijn gericht op ouders/verzorgers met kinderen in de
basisschoolleeftijd. Ook als je de eerste keer er niet bij kon zijn, kun je nu gerust
aanschuiven. We starten weer om 15.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur).
Voor de kinderen is er opvang geregeld.
Om 17.00 uur ronden we af en eten we met elkaar.
Voor het eten vragen we een kleine bijdrage van €3,- pp.
Rond 18.00 uur kunnen we dan, met een goed gevulde maag, weer naar huis.
Het boekje is te bestellen via de webshop van Jop:
https://webwinkel.pkn.nl/jop/geloven-met-plezier/5200-0346/F5/85 , maar dat is
geen must.
Aanmelden graag vóór 2 februari bij Hanneke of via contactformulier op
www.dewilhelminakerk.nl
Tot dan, Maaike, Willeke en Hanneke
Wilcome - Wilgenknotten
Goed weer, slecht weer, koud, warm je kan van
alles verwachten bij het wilgenknotten. Voor het
goede doel helpen we Knotgroep Alblas het hout
van het veld te ruimen. Een intensieve en
gezellige ochtend, welke wordt afgesloten met
erwtensoep. Wil je ons meehelpen hierbij? Vele
handen maken licht werk. Zaterdag 22 februari,
ongeveer 8 tot ongeveer 13, ergens in de polder. Opgeven bij de leiding of via
contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
De leiding
Sobere maaltijd op 26 februari 2020 (Aswoensdag)
Voorafgaand aan de vespers op Aswoensdag wordt in de Wilhelminakerk een
sobere maaltijd gehouden. Vanaf 18.15 bent u van harte welkom. We gaan om
18.30 aan tafel omdat de vespers om 19.30 begint.
Na de maaltijd staat de bekende collecteschaal weer klaar. We vragen uw bijdrage
deze keer voor het jaarproject in Nigeria gekozen door de werkgroep Vrede en
Verzoening. Over dit project wordt u nog nader geïnformeerd.
Aanmelden voor de maaltijd kan via een intekenlijst in de hal van de Wilhelminakerk
of via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Van harte welkom op 26 februari 2020.
Uw diakenen
Collectefolders
Tot eind vorig jaar bestelde de diaconie bij de collecten van Kerk in Actie
informatiefolders om in de orde van dienst te steken.
Vanaf 2020 bestellen we (als proef) nog maar een fractie van het aantal folders.
Dit bespaart veel papier. Tijdens de collecte is informatie over het collectedoel op
de beamer te zien. Mocht u toch nog meer informatie willen of op uw gemak de
folder lezen... Vraag uw diakenen erom, kijk op het bord in de hal of lees na op de
website van Kerk in actie: https://www.kerkinactie.nl/
We hopen, dat u het met deze vorm van besparing eens kunt zijn.
Uw diakenen
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Kerkelijke agenda
zo 26 jan
19.00 u Taizé-viering, Ontmoetingskerk
di 28 jan
20.00 u Kerkenraad, Wilhelminakerk
do 30 jan
09.27 u Naar het museum Prinsenhof in Delft
verzamelen op perron 3A, station Dordrecht
vr 31 jan
17.30 u Eetgroep alleengaande 55+, Wilhelminakerk
20.00 u Repetitie WilhelminakerkCantorij, Wilhelminakerk
zo 2 feb
10.00 u Kerkdienst Petruskapel, vg : Drs. Arend Noordam
10.00 u Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Riet Boogaard
Viering Heilig Avondmaal
di 4 feb
20.00 u Gemeenteavond, presentatie visitatierapport, Wilhelminakerk
Taizé-viering
Vanavond, 26 januari, is er om 19.00 uur een Taizé-viering
in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, Dordrecht. Vanaf
18.30 uur worden er liederen geoefend. De viering heeft
een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van
Taizé zullen worden afgewisseld met één of meerdere
schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. Zie ook
www.taizedrechtsteden.nl
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.

Pluszegels
Er zijn inmiddels al heel wat pakketten bij elkaar gespaard, maar ook nog kaarten
waar nog wat zegels ontbreken. Zegels, die u over heeft, kunnen nog tot en met 2
februari (eventueel nog op 9 februari) ingeleverd worden. De doos hangt in de
boodschappenkar in de hal van de Wilhelminakerk. Uw diakenen
Heeft u uw toezeggingskaart al ingevuld of
de mail van het kerkkantoor al
beantwoord? Ook uw bijdrage is in de
vacaturetijd nodig!
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

