Jrg.20-nr.17

Zondag 27 december 2020 – 10.00 uur
liturgische kleur is wit
I.v.m. corona is deze zondag de kerk gesloten voor bezoekers.
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. Ton Los uit Breda
lector
Annet de Vries
organist
Hans Okkerse
ouderling
Annelies Blommers
diaken
Willemien de Mol
zangers
Boukje en Gert
koster
Kees Ippel
Kindernevendienst online Marianne Heeling
Uw gaven worden gevraagd
1 Stichting Open Doors
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

Bij de dienst:
Deze zondag ga ik bij u voor. Ik ben dominee Ton Los uit Oosterhout N.B.
In 2013 ben ik met emeritaat gegaan. Als gemeente predikant heb ik gewerkt in
Leimuiden, Pijnacker en Nootdorp en Oosterhout. Ook ben ik 20 jaar
ziekenhuispastor geweest in het huidige Amphia ziekenhuis in Oosterhout en Breda.
De lezingen voor deze zondag zijn Deuteronomium 32, 1-14 en Lucas 2, 33-40. We
leven kort na het kerstfeest en zijn op weg naar een nieuwjaar. Simeon en Hanna
ontmoeten de kleine Jezus in de tempel en belijden dat dit de langverwachte
Messias is. In Deuteronomium 32 staat Mozes en zijn volk bij de grensovergang
naar het beloofde land. De tekst vanmorgen is vers 11 en 12 uit Deuteronomium 32;
Hij die ons draagt op adelaarsvleugels………… Met dit vertrouwen mogen we het
nieuwe jaar ingaan.

orgelspel
ORDE VAN DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvangslied psalm 84: 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
kyriegebed
glorialied
lied 487
inleidende woorden
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
1e lezing
Deuteronomium 32,1-14
zingen
lied 869: 1 en 3
2e lezing
Lucas 2, 33-40
zingen
lied 478: 1 en 2
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 868
GEBEDEN
toelichting bij de gaven
gedachtenis
lied 961
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 481
HEENZENDING EN ZEGEN
gesproken antwoord

‘Amen, amen, amen’

---------------------------------------------------------------------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
Diaconie - collectedoel
De diaconale collecte voor deze week is bestemd voor Open Doors. Open Doors wil
vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en
aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed, verspreiding van
bijbels en studiemateriaal. Daarnaast bereiden zij in bedreigde en onstabiele
gebieden christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. In de vrije wereld lichten
zij christen voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen
meevoelen en hen actief helpen.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam
onder vermelding van Wilhelminakerk 27 december 2020
Hartelijk dank voor uw gift. Fenneke van Hasselt, diaken

Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.
I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Wilcome - Kerstchallenge
Met Wilcome deden we de kerstchallenge van JOP. Aan de hand van puzzels,
raadsels en gecodeerde teksten hadden we een gezellige digitale avond
met elkaar. Gelukkig deden er moeders mee, bedoeld als scheidsrechter
thuis, maar als welkome hulp bij de soms lastige uitdagingen. Het was
fijn om weer eens met elkaar te zijn.
De leiding

Petruskapel
Helaas een korte bijdrage: er valt niets te melden over de
afgelopen zondag, want vanwege de lockdown is ook de
Petruskapel dicht gegaan. We kunnen daar helaas niet
streamen. En die sluiting geldt ook voor de dienst op
kerstmorgen en de zondag daarna, in feite voor de hele
lockdown periode. Het was een moeilijk en vervelend besluit,
maar wel noodzakelijk. Gelukkig kunnen veel mensen via
internet een dienst in onze kerken in Dordrecht of elders volgen, of anders een
dienst op tv zien. Het is jammer want we hebben inmiddels aardig onze draai
gevonden met alle beperkingen en het niet mogen zingen. We hebben zelfs onze
eigen ‘vaste’ zangers: Kees de Boer en Lies van Geloof.
Voor de mensen die nog een ingevulde enquête hebben, die ze afgelopen zondag
niet hebben kunnen inleveren. U kunt contact opnemen met mij of Kees de Boer en
dan kijken we of we die bij u kunnen komen ophalen.
Dan wens ik u, ondanks alles, mooie en goede kerstdagen toe en een gezond 2021.
Joke van den Bandt

Kerkelijke agenda
Zo 3 jan

10.00 u

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)

