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Zondag 23 augustus 2020
10e van de Zomer
liturgische kleur is groen
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg
De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663
voorganger
lector
organist
ouderling
diaken
zangers
koster

Pastor Anneke van Mansum-Hoogenboezem
Cor van der Leer
Hans van de Weg
Annelies Blommers
Annet de Vries
Pleunie de Lint-van Driel, Jeanette Klop, Ronald v.d. Schelde
Harold Snaak

Uw gaven worden gevraagd voor: 1 Stichting. Diaconaal Aandachtscentrum
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk
Uw gaven kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas.
Wilt u vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?
Diaconie NL28RABO0134939840
Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765
Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255
Bij de dienst
Evenals vorig jaar mag ik ook in deze zomer voorgaan in de Wilhelminakerk.
Komende zondag hopen wij elkaar te ontmoeten. Als oud-pastor van de Petruskapel
ben ik voor u waarschijnlijk geen onbekende. Begin december 2018 ging ik met
pensioen. Maar zo nu en dan zien we elkaar weer in de eredienst.
Vandaag horen we in het evangelie naar Lucas over de roeping van de eerste
leerlingen, het begin van de vorming van een gemeente (Lucas 5, 1 – 11). Een
verhaal dat zich afspeelt bij het meer van Gennésaret en dat bekend staat als ‘de
wonderbare visvangst’. Of gaat het over de vissers die zich verwonderen? Zo veel
vissen in het water, zo veel mensen op de oever. Jezus ‘vangt’ zijn eerste leerlingen.
Ze zijn geroepen om mensen te vangen voor het leven. Mensen die dreigen onder te
gaan in een zee van ellende en die verlangen naar woorden van troost, hoop en
nieuwe toekomst, worden opgevist en samengebracht in bezielde verbanden. Zo
krijgt de verkondiging van Gods liefde handen en voeten. Anneke van Mansum

Vandaag, zondag 23 augustus, is er geen dienst in de Petruskapel. Marriëtte Pullen
die zou voorgaan, heeft een ongelukje gehad en kan niet komen. Daarom heten wij
de gemeenteleden uit de Petruskapel vandaag welkom in de Wilhelminakerk.
I.v.m. corona-maatregelen wordt u gevraagd niet hardop mee te zingen.
orgelspel
ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
inleidend orgelspel
Invocation, Alen Ridout (1934-1996)
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
zingen
lied 27: 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
V
ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE HEER
g
die hemel en aarde gemaakt heeft
v
De Heer zij met u en met jou
g
ook met u zij de Heer
drempelgebed
zingen
lied 27: 7
kyriegebed
glorialied
lied 146 c: 1, 3 en 7
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
1e lezing
Jeremia 15, 15 – 21
zingen
lied 941: 1 t/m 4
2e lezing
Lucas 5, 1 – 11
zingen
lied 532: 1 t/m 6
UITLEG EN VERKONDIGING
orgelspel
zingen
lied 975: 1, 2 en 3
GEBEDEN
toelichting bij de gaven
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 418: 1 t/m 4
HEENZENDING EN ZEGEN - beantwoord met Amen, amen, amen
orgelspel

Uitgang
Vandaag helaas geen koffie ivm de corona-maatregelen.
De kerkgangers beneden gebruiken de middendeur en van de gaanderij de trap
in de toren. Houdt rekening met elkaar en houdt 1,5 meter afstand!

Toelichting collectedoel
Uw gift wordt gevraagd voor het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht. Midden
in het centrum van Dordrecht is een inloophuis(kamer) waar bezoekers die behoefte
hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom zijn voor
een kop koffie/thee. Vanwege de coronamaatregelen is deze inloop helaas tijdelijk
gesloten. Wel zijn er weer koffiemomenten na aanmelding vooraf. Telefonisch
houden medewerkers contact met bezoekers. Verder staan zij op dinsdagavond en
zaterdagmiddag op de kop van de Spuiboulevard met het uitgiftepunt van Licht voor
Dordt. En trekt coördinator Petra er regelmatig op uit als straatpastor in de Dordtse
binnenstad. Als het binnen de maatregelen voor COVID preventie kan worden
zoveel mogelijk activiteiten weer opgepakt. Meer informatie is te vinden op
aandachtscentrumdordrecht.nl . Hartelijk bedankt voor uw gift.
Petruskapel
Komende zondag 23 augustus is er geen dienst in de Petruskapel. Marriëtte Pullen
die zou voorgaan, heeft een ongelukje gehad en kan niet komen. Maar in de
Wilhelminakerk gaat Anneke van Mansum voor. Mensen van de Petruskapel die
naar de Wilhelminakerk willen en vervoer nodig hebben, kunnen contact opnemen
met Harm Stavast, 06 20330472.
Op 30 augustus hoopt voor te gaan ds. Jan Schellingerhout, inmiddels ook al bijna
een bekende. Op 6 september gaat voor ds. Jasper van Schaik en we hopen dan
ook Avondmaal te vieren.
De temperatuur in de Petruskapel begint weer wat dragelijker te worden, maar we
gaan wel onderzoeken of we toch wat aan de soms zeer hoge temperatuur kunnen
doen.
Groet, Joke van den Bandt
Kerkelijke agenda
zo 30 aug. 10.00 u
Kerkdienst Petruskapel, vg : Ds. Jan Schellingerhout
10.00 u
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Gijs Bleijenberg
13.00 en 15.00 uur Openlucht Zangmomenten Missie Dordt op 8 locaties.
Info: www.lichtvoordordt.nl/zangmoment of 06-26078348

W i l h e l m i n a k e r k Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht
Interim predikant: Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het
verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de
toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba
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
kosterij
dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.
wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
wijkkas PK:
NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
website
www.dewilhelminakerk.nl
kopij
Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com
(voor donderdag 19 uur)

Op zondag 30 augustus wordt er op diverse locaties een kleinschalig en kortdurend openlucht
zang moment georganiseerd door Missie Dordt met medewerking van diverse Dordtse
kerken.
We zingen liederen die bekend zijn bij een breed kerkelijk publiek.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor het zangmoment in de
eigen buurt of wijk. Een initiatief ter bemoediging voor de toehoorders en als expressie van
‘geloof, hoop en liefde’ in deze bijzondere tijd.
Tijdstip: 13.00 – 13.45 uur
Krispijn, De Weizigtflat (Mauritsweg)
Op het grasveld tussen de Weizigtflats
Crabbehof, Crabbehoven (Gr. Van Prinsterenweg 38)
Op het grasveld links voor de ingang
Tijdstip: 15.00 – 15.45 uur
Wielwijk. Het Waterwiel (Admiraalsplein 700)
Op het plein tussen het Waterwiel en de vijver.
Reeland, De Linde (Bankastraat 158)
Op de parkeerplaats voor de ingang
Sterrenburg, Het Sterrenwiel (Dalmeyerplein 1)
Op het plein tegenover Het Sterrenwiel
Dubbeldam, Het ASZ (Alb. Schweitzerplaats)
Op het plein voor het zorghotel.
Noordflank, Sta-Pal (Otto Dickeplein)
Op het plein voor het voormalige inloophuis.
Binnenstad, De Trinitatiskapel (Vriesestraat 22)
In de straat voor de Trinitatiskapel
(Op deze locatie alleen Franstalige Chansons)
AANMELDEN
Wil je een zangmoment bijwonen? Graag vooraf aanmelden via:
www.lichtvoordordt.nl/zangmoment
Op zaterdag 29 augustus sturen wij een liederenblad en veiligheidsinstructie.
Dit initiatief is door Missie Dordt afgestemd met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Neem
voor
vragen en/of opmerkingen contact op met Ad Euser van Missie Dordt via
zondagavondzang@missiedordt.nl 06-26078348

