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Zondag 6 september 2020
12e van de Zomer
liturgische kleur is rood
met bevestiging van Stephan Blazis als jeugdouderling
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
Ds. Marten Knevel
lector
Ida van der Linden
organist
Hans van de Weg
ouderling
Fred Venus
diaken
Ron Ouwerkerk
zangers
Pleunie en Gert
koster
Anne Idzinga
mmv muziekgroep:
Stephan Blazis, Robert-Jan Korteland en Ronald van der Schelde

Uw gaven worden gevraagd
1 St. Ontmoeting Dak- en thuislozen
2 Wijkkas
3 Toekomst van de kerk

Bij de dienst
Om heel verschillende redenen heeft de afgelopen maanden het thema ‘Vrijheid’
zich aan ons opgedrongen. Enerzijds omdat wij vrijheid mochten vieren, anderzijds
omdat ons de vrijheid ontnomen werd om dit te vieren zoals wij graag zouden willen.
Het thema werd voorwerp van discussie. Wat betekent vrijheid voor ons? In
hoeverre kan of mag die beperkt worden? Moet vrijheid onbegrensd zijn? Hoe gaan
beperkingen en vrijheid samen? In de evangelielezing uit Johannes 8:30-36 komt
het thema vrijheid ook aan de orde. Jezus verbindt het vinden van vrijheid hier aan
het kennen van de waarheid. Kan zijn aanwijzing ons helpen om in deze tijd echt
vrijheid te vinden en uit te leven? Daarover wil ik met u nadenken.
Ds. Marten Knevel

ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
inleidend orgelspel
‘Communion’, Charles Tournemire (1870-1939)
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
zingen
lied 289:2 – Heer, ik kom in uw stralend schijnsel
BEMOEDIGING EN GROET
inleiding op de dienst
Kyriegebed
gezongen lied: ‘Nachtelijke stemmen’: 1 en 6 (mel. lied 272)
Nachtelijke stemmen (moderne psalm)
René van Loenen, liedtekst bij het gedicht ‘Nachtelijke stemmen in Tegel’
Dietrich Bonhoeffer

1. Ik hoor de rauwe stemmen van mijn lotgenoten,
de onrust en de pijn van het geketend zijn.
Een tuin vol bloemengeuren heeft ons uitgestoten.
Aan onze tralies gaat de zomernacht voorbij.
6. O God, wees ons in deze zomernacht genadig.
Schenk ons het morgenlicht, vergeef ons onze schuld.
Help ons om beeld van u te zijn, trouw en menswaardig,
gelouterd door uw geest, volhardend in geduld.
DE SCHRIFT
gebed bij opening van de Schrift
lezing
Johannes 8,30-36
zingen
lied 289: 1
UITLEG EN VERKONDIGING - De weg naar Vrijheid
kort orgelspel
zingen
lied 608 ‘De steppe zal bloeien’
Stephan met muziekgroep
BEVESTIGING
*presentatie – Stephan vertelt iets over zijn ‘weg’ naar dit ambt
*inleiding op de bevestiging
*vraag aan Stephan
Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente door God zelf tot
deze dienst bent geroepen?
Aanvaard je de heilige Schrift, als enige regel van het geloof en wil jij je
verzetten tegen alles wat daarmee in strijd is?
Beloof jij je ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor
alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt en
beloof jij je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?
*wat is daarop je antwoord Stephan Blazis?
*antwoord
Ja, dat geloof en beloof ik
*bevestigingsgebed en zegen
*woorden tot de gemeente
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lied 362

‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’
Stephan met muziekgroep

overstapmoment van kinderen die van nevendienst naar tienerdienst gaan
KND-leiding
GEBEDEN
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang

‘Wij blijven geloven’
Stephan met muziekgroep

Wij blijven geloven dat onder miljoenen
De Heer van de Schepping een plan met ons heeft.
Waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
En dat aan elk leven betekenis geeft.
En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden
Hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd.
Nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,
Wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven.
Ook nu in een wereld van steen en metaal,
Om buiten onszelf voor de ander te leven;
Ons kleine begin van Zijn groot ideaal.
Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
Zich niet meer vergeefs naar de horizon richt
En ’t morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken
Verkondigt in duizenden kleuren van licht.
HEENZENDING EN ZEGEN
allen 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!
Collecteren:
Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of
wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?
Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765
Diaconie NL28RABO0134939840
Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255
Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters
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St. Ontmoeting Dak- en thuislozen

St. Vastgelopen
Ontmoeting
Dakendoor
thuislozen
mensen
worden
Ontmoeting
ondersteund
om
hun
leven
weer
op
ordedoor
te
Vastgelopen mensen worden
On
krijgen. We leren hen om weer op eigen benen
ondersteund om hun leven weer op or
te staan, relaties aan te gaan en te
krijgen.
We leren
henkeuzes
om te
weer
op
onderhouden
en de juiste
maken.
Zo eige
krijgen ze relaties
weer perspectief
hungaan
leven. en te
te staan,
aaninte
Activiteitenkrant
onderhouden en de juiste keuzes te ma
Dit jaar geen Aanbodkrant met een jaarthema. In plaats daarvan heeft de werkgroep
krijgen
zeeen
weer
perspectief in hun leven
Vorming en Toerusting voor het komende
seizoen
activiteitenkrant
samengesteld.
In deze krant wordt niet, zoals afgelopen jaren, alleen een aanbod vermeld, maar
zijn ook alle werkgroepen met hun contactpersonen opgenomen en een namenlijst
van de kerkenraad.
De verspreiding van de krant gaat anders dan u gewend bent. Om verspilling te
voorkomen wordt de krant digitaal verspreid. U kunt de krant dan zelf printen, of
opslaan. Als u De Zaaier digitaal ontvangt zult u ook de activiteitenkrant digitaal
ontvangen. Wilt u de activiteitenkrant hebben, maar krijgt u De Zaaier (nog) niet
digitaal, meldt dit dan via het emailadres van de drukkerij.
(drukkerij.wk.pk@gmail.com )
De mensen die de Wil op Zondag en De Zaaier altijd thuis ontvangen, zullen een
papieren versie in de bus krijgen.
Kunt u zelf niet printen en wilt u toch een papieren exemplaar, dan kunt u dit
doorgeven aan Trudi Ouwerkerk of via het contactformulier op de website. Zij zorgt
er dan voor dat er voor u in de kerk een geprint exemplaar klaar ligt. Houdt u er wel
rekening mee dat het printen van een krant tijd en geld kost.
De krant wordt ook op de website van de kerk gezet.
Werkgroep Vorming en Toerusting (Trudi Ouwerkerk, Rob Landman, Willemien de
Mol)
Kindernevendienst in het Wantijpark
Op zondag 13 september (dus niet 6 september, zoals eerder gecommuniceerd)
staat er een bijeenkomst voor de kinderen van de nevendienst in het Wantijpark
gepland. We beginnen om 11:30 en verzamelen op het grote grasveld waar de
speeltuin ook staat. Net zoals vorige keer willen we met elkaar een verhaal lezen,
liederen zingen en spellen spelen. Neem je eigen lunch en picknickkleedje mee, dan
kunnen we ook nog samen eten. Vorig keer was het erg gezellig om elkaar weer te
zien. Ook als je geen kind meer bent, maar wel wilt langskomen: Wees welkom!
Alvast ter kennisgeving: Op zondag 20 en 27 september zal er weer
kindernevendienst aangeboden worden in de kerk tijdens de dienst. Over de verdere
invulling van de kindernevendiensten volgt in de volgende WoZ meer informatie.
Willeke Blazis
Petruskapel
Er is niet veel bijzonders te melden vanuit de Petruskapel, behalve dat komende
zondag ds Jasper van Schaik voorgaat en we vieren avondmaal, voor het eerst in
corona tijd. En niet onbelangrijk er is een Petruskapel nieuws uit. Joke van den
Bandt
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Leesgroep nieuws......
datum : dinsdag 29 september
tijd : 19.45 u.
plaats: Wilhelminakerk
boek : Jose Saramago - Stad der blinden
info bij : Hanneke Kroonen of via het contactformulier op de website
Open Monumentendag in de Wilhelminakerk
Open Monumentendag gaat dit jaar in aangepaste vorm door. De Wilhelminakerk
(Blekersdijk 39-41) 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.
Vandaag is het precies 122 jaar
geleden dat de eerste paal
werd geslagen van de
Wilhelminakerk, op het uur van
de inhuldiging van koningin
Wilhelmina. Voor het ontwerp
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 speelt Hans Okkerse (orgel) muziek van Johann Sebastian Bach,
Johann Christian Kittel, Robert Schumann en Felix Mendelssohn.
Om 16.00 uur speelt Diederick Koornstra (cantor-organist van de Keizersgrachtkerk
in Amsterdam) muziek van onder anderen Charles-Marie Widor, Théodore Dubois,
Marcel Dupré en César Franck.
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
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Kerkelijke agenda
ma 7 sep
20.00 u
Kerkenraad
vrij 11 sep 20.00 u
Wilcome
za 12 sep 10.00 – 17.00 u
Open Monumentendag Wilhelminakerk
zo 13 sep. 10.00 u
Kerkdienst Petruskapel, HA vg : Ds, J. Aarnoudse
10.00 u
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Hermie Hummel
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 de
verwerking van het verleden en het duiden van het heden en de voorbereiding op
de toekomst. Hij is bereikbaar via m.knevel@protestantsekerk.nl en op do. en vr.
ook via 06-41860630.
predikant:
In de vacante periode is ds. Anke Dekker beschikbaar voor dringende pastorale
vragen. Zij is bereikbaar via 2 contactpersonen. Voor de Wilhelminakerk: Anneke
van Bleek, annekevanbleek@gmail.com , eventueel tel. 078-6176387. Voor de
Petruskapel: Margriet Stavast, tel 06 53964656, m.stavast1@kpnplanet.nl
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. E-mail: anneidzinga@gmail.com
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)

