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Zondag 30 augustus 2020
11e 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

Ds. Gijs Bleijenberg
Pleunie de Lint
Hans Okkerse
Rob Landman
Ron Ouwerkerk
Ida, Hester en Ronald
Jos Sint Nicolaas

Uw gaven worden gevraagd voor: 1 Diaconie ouderenzorg
2 Jeugdwerk wijk
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
Vandaag staan we in de kerkdienst stil rondom het thema Covid19. Het afgelopen halfjaar heeft Covid-19 ons leven beïnvloed.
Vakanties gingen niet door, feestjes worden afgezegd en ons
leven is onzeker. Zekerheden van vroeger zijn de onzekerheden
van vandaag de dag.
Covid-19 staat misschien ook voor Christus Onze Verlosser In Duisternis
(Jozua)1,9. Jozua liep, letterlijk, een onzekere tijd in door het beloofde land
binnen te treden.
In de kerkdienst gaan we ontdekken wat we van Jozua kunnen leren in onzekere
tijden.
Ds. Gijs Bleijenberg

orgelspel
ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
inleidend orgelspel
Prelude opus 101 nr. 3 van Charles Villiers Stanford
(1852 - 1924)
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvangslied psalm 121: 1 en 2
BEMOEDIGING
kyriegebed
gesproken acclamatie: ‘Heer, ontferm U’
glorialied
lied 103c: 1 en 2
woord voor de kinderen
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
1e lezing
Mattheus 28, 16-20
zingen
lied 322: 1
2e lezing
Jozua 1,1-9
zingen
lied 322: 2 en 3
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 786: 1, 2 en 3
GEBEDEN
toelichting bij de gaven
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 416: 1, 2, 3 en 4
HEENZENDING EN ZEGEN - met gesproken antwoord: ‘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!

Open Monumentendag in de Wilhelminakerk
Open Monumentendag gaat dit jaar in aangepaste vorm door. De Wilhelminakerk,
Blekersdijk 41, Dordrecht, is op zaterdag 12 september a.s. open van 10.00 tot
17.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen gelden er wel enige beperkingen, maar
er valt genoeg te genieten. Het landelijke thema van de Open Monumentendagen is
dit jaar ‘Leermonument’. De ‘leraren’ hebben terecht een prominente plek in de
ontmoetingsruimte van de kerk.
Voor het ontwerp van de
Wilhelminakerk tekende architect
Tjeerd Kuipers (1857-1942). Hij liet
zich inspireren door de ideeën
over liturgie en kerkbouw van dr.
Abraham Kuyper. Daarvan getuigt
de ronde plattegrond. De kerken
van Kuipers zijn bijeengebracht in
een fototentoonstelling; het zijn er
meer dan vijftig in Nederland,
België en… Indonesië! Het
doopvont dat hij ontwierp voor de
Wilhelminakerk – vorig jaar in
Dordrechts Museum op de tentoonstelling ‘Werk, bid & bewonder’ – is op Open
Monumentendag weer even thuis.
Vanzelfsprekend is er ook muziek in de Wilhelminakerk.
Om 11.00 uur spelen Hans van de Weg (harmonium) en Anne-Marie van de WegVree (blokfluit).
Om 14.00 uur is er een orgelbespeling door Hans Okkerse.
Om 16.00 uur speelt Diederick Koornstra (cantor-organist van de Keizersgrachtkerk
in Amsterdam) onder meer werken van Théodore Dubois, Marcel Dupré en CharlesMarie Widor.
Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen gelegenheid om de speeltafel te
bekijken en zelf het orgel te bespelen. Er is op de orgelgalerij te weinig ruimte om
afstand te houden, helaas! Ook degenen die de toren willen beklimmen om van het
uitzicht te genieten, moeten we teleurstellen. Wel biedt de doorlopende
fotopresentatie op de beamer een historische rondblik in de buurt. Wees welkom,
houd afstand en geniet!
Peter Dillingh
Petruskapel
De afgelopen zondag hadden we geen dienst in de Petruskapel, maar zijn we naar
de Wilhelminakerk gegaan, waar Anneke van Mansum voorging. Het was fijn dat dat
kon en dat Harm Stavast voor vervoer zorgde voor de mensen die dat wilden, naast
de gewone chauffeurs die ook de weg naar de Wilhelminakerk hebben gevonden.
Zondag 30 aug. is er wel weer dienst in de Petruskapel. Voorganger is ds
Schellingerhout en de zondag daarna, 6 september, is dat ds. J. van Schaik. We
zullen dan ook, de eerste keer in coronatijd, het avondmaal vieren.
Joke van den Bandt-Stel

EEN BETEKENIS VOLLE BAAN?
Als pensionado volg ik nog wel eens wat vacatures via uitzendbureaus. Gewoon
leuk om te kijken in welke sector mensen gezocht worden en wat er voor nodig is om
zo’n baan te bemachtigen. Met regelmaat kom ik dan in de vacaturetekst tegen de
woorden: het is een betekenisvolle baan. Wanneer is een baan betekenisvol en
hebben wij als kerk ook betekenisvolle banen aan te bieden? Jawel zeker. Bij het
Ouderenpastoraat van de Wilhelminakerk is er betekenisvol werk te doen.
Wij zijn namelijk op zoek naar mensen die zelf wat willen betekenen voor anderen
en dan met name voor onze oudere gemeenteleden. Wat levert het op? Uiteraard
niets in middelen, maar wel heel veel dankbaarheid en een gevoel van: ik beteken
wat voor mijn mede-gemeentelid, ik maak de verjaardag compleet voor hem of haar,
want er is iemand van de kerk op bezoek geweest. Er wordt naar me omgezien.
Dus dat? Ja dat …….. en daarom heeft ons bezoekteam mensen nodig die er toe
doen, die kunnen luisteren. Je bezoekt oudere mensen met hun verjaardag. Brengt
een paasgroet, gaat voor de kerst langs om een uitnodiging te brengen voor een
kerstbijeenkomst. Je belt eens een keer als er sprake is van ziekte, je gaat eens
langs als ze zich alleen voelen of ziek zijn. Ze mogen jou bellen als ze even een
luisterend oor nodig hebben.
Geïnteresseerd in betekenisvol werk voor de ander en jezelf ermee verrijken?
Leeftijd is niet belangrijk, aandacht kunnen geven en een beetje vrije tijd hebben
wel. Bel, mail of app naar ons voor informatie of meld je meteen aan bij:
Anneke Spriensma, of Mieke van der Schelde via het contactformulier op
www.dewilhelminakerk.nl Wij nemen dan contact met je op.
Kerkelijke agenda
ma 31 aug 19.00 u
wo 2 sept 20.00 u
zo 6 sept
10.00 u
10.00 u

Moderamen
Diaconie
Kerkdienst Petruskapel, HA vg : Ds. Jasper. van Schaik
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Marten Knevel

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)

