Jrg.20-nr.25

Zondag 21 februari 2021 – 10.00 uur
1e zondag van de 40 dagentijd
- Invocabit (Roept hij Mij aan, Ps. 91) liturgische kleur is paars
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
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ouderling
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zangers
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Ds. Axel Rooze
Arly Schöningh
Hans van de Weg
Bram Naaktgeboren
Ron Ouwerkerk
Nienke Broekroelofs en Joop den Otter
Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd
1 Diaconie algemene/ wijkdoelen
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

Bij de dienst:
Op woensdag 17 februari begon de lijdenstijd. In deze periode, die veertig dagen
duurt, gaan we op reis met Jezus en zijn volk. De reis naar het beloofde land is lang,
en het is onderweg niet altijd makkelijk. Lijden, zorgen en moeite horen daarbij. Het
vooruitzicht van vrede, recht en licht maakt dat gelukkig wel de moeite waard. Vaak
gaat het in de lijdenstijd over Jezus en zijn lijden. De Zoon dus. Of over de moeiten
van het volk van God onderweg door de woestijn. We zouden dan bijna vergeten dat
er nog iemand lijdt. Wie dat is, en waarom dat is - dat hoor je deze zondag.
Axel Rooze

ORDE VAN DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
Voluntary opus 122 no.1, Samuel Jackson (1818-1885)
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvang
lied 67: 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
zingen
lied 67: 3
gebed van verootmoediging
zingen
lied 536
filmpje voor de kinderen
DE SCHRIFT
gebed om de heilige Geest
e
1 lezing
Jesaja 65,1-12
zingen
lied 944
e
2 lezing
Johannes 3,16-18
zingen
lied 654: 1, 2 en 3
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 654: 4, 5, 6
GEBEDEN
berichten vanuit de gemeente d.m.v. filmpjes of foto’s
filmpje door de Diaconie als toelichting op de gaven
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 413
HEENZENDING EN ZEGEN
gesproken antwoord
Amen, amen, amen
orgelspel

Symbolische bloemschikking
Voor deze veertigdagentijd heeft de werkgroep ervoor gekozen om de thema’s aan te laten
sluiten bij het materiaal van Kind op Zondag, waar de kinderen van de kindernevendienst mee
werken. Het centrale thema hiervan is “Levensweg” en gaat over de weg die Jezus moest
gaan, een weg die ook ons tot nadenken of actie kan inspireren.
Deze eerste zondag heeft als verhaal Marcus 1, 12-15 en draagt als thema “Wat een plek!”
Jezus gaat naar de woestijn, alleen. Daar wordt hij veertig dagen op de proef gesteld door
Satan. De woestijn, plaats van leegte, beproeving en inkeer, wordt in de schikking verbeeld
door dode materialen zoals steen en zand en met stekelige planten. In het midden van het
frame zien we een lege ruimte:
Je afzonderen,
stilte zoeken
ruimte, leegte
als in een woestijnmet niets dat afleidt
om stil te worden
tot inkeer te komen
tot jezelf….
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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 van deze dienst is voor de ondersteuning aan hen die dat door
onvoorziene omstandigheden nodig hebben. Deze hulp kan bestaan uit financiële
ondersteuning, boodschappen of op enige andere denkbare wijze.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv
Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van Wilhelminakerk 21
februari 2021
Hartelijk dank voor u gift namens de diaconie, Stefan Jongkind
Mededelingen vanuit het Ouderenpastoraat
Vanuit het Waterwiel aan het Admiraalsplein is mevr. A. Smaal- de Groot verhuisd
naar de Sterrenlanden, Minnaertweg 4, afdeling Oranjehof, kamer 14b, 3328 HA.
Mevrouw Smaal heeft jaren aan de M.H. Trompweg gewoond, ze moest haar flat
verlaten in verband met de sloop van het complex.
Ze kreeg een mooi appartement in het Waterwiel waar ze enkele jaren met plezier
woonde. Toch was ze eenzaam. Vanwege haar verslechterende geestelijke en
lichamelijke gezondheid kon ze daar niet langer blijven.
Een verhuizing naar een verpleeghuis was daarom nodig. We hopen dat ze een
goede tijd mag hebben in De Sterrenlanden.
Uw medeleven in de vorm van een kaartje weet ze te waarderen.
Hanneke Kroonen, medewerkster van het Ouderenpastoraat is thuisgekomen uit
het ziekenhuis. Ze is herstellende van een nare val tijdens de gladheid waarbij ze
haar heup brak en haar linker pols.
De operaties aan heup en pols zijn goed verlopen. Het vergt nog heel veel tijd
voordat ze weer helemaal hersteld is. Ze ligt bij het raam op haar woonadres.
We wensen haar sterkte met de revalidatie.
Misschien ten overvloede:
Mocht u lief en leed willen delen voor u zelf of is misschien is er iemand waarvan u
weet dat hij/zij meeleven op prijs stelt, laat het ons weten via het contactformulier op
de website; www.dewilhelminakerk.nl
Mieke van der Schelde
Hanneke Kroonen (ondanks uitval, blijft ze graag betrokken)
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Muzikale medewerking 28 februari
In de dienst van 28 februari (tweede zondag van de veertigdagentijd) is er muzikale
medewerking van de Dordtse hoboïste Diana Abspoel. Tijdens de dienst zullen een
aantal meditatieve stukken worden gespeeld van G.Ph. Telemann, Ad Wammes en
D. Cimarosa.
Zoals eerder vermeld kunt u een kleine bijdrage overmaken voor deze medewerking
naar de wijkkas van de Wilhelminakerk, bankrekeningnummer
NL10 INGB 0001893765 onder vermelding van Steun beroepsmusici. Ook in de
dienst zelf zal daar gelegenheid voor zijn.
Attie de Jong en Hans Okkerse

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.

Mijn grote dank en sympathie voor alle lieve gemeenteleden die mij per digitaal
gastenboek gefeliciteerd hebben met mijn 80-e verjaardag.
Vooral in deze tijd was het voor mij een ware bemoediging.
Ik hoop jullie spoedig weer 'live' en in goede gezondheid te zien.
Joop P. den Otter

DANK.
Begin februari was ik 40 jaar juf. Verrast was ik met de bonbons,
kaarten en de onverwachte kaart met gelukwensen en reacties uit
de Wilhelminakerk. Dit gaf me echt een feestelijk en warm
gevoel. Dank daarvoor, Anneke van Bleek.
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Open huiskring een online pubquiz
Op zaterdag 6 maart 20.00 uur organiseert de Open
huiskring een online pubquiz! In vijf rondes gaan we
door leuke vragen rondom muziek, de bijbel en
algemene kennis.
Vind je het leuk om mee te doen, meld je dan voor 1
maart aan via het contactformulier op de website;
www.dewilhelminakerk.nl
Gezellig als je meedoet! Marian Wibbens
Weekbericht Interim Predikant 35
Het is intussen februari 2021. Precies een jaar geleden werd ik
benaderd met de vraag of ik een tijdelijke verbinding zou willen
aangaan met de wijkgemeente Wilhelminakerk en Petruskapel in
Dordrecht. Na enkele kennismakingsgesprekken hebben wij
besloten met elkaar in zee te gaan, voorlopig voor een termijn
van een jaar. Op 14 maart eindigt die afgesproken termijn.
Er is veel gebeurd in dit jaar. Volgende maand hopen we de
voorbereidingen voor een beroepingsproces te hebben afgerond
en zodra de formaliteiten geregeld zijn kan het beroepingsproces
zelf opgestart worden. Tegelijk zijn er nog een paar onderdelen
van mijn opdracht die nog niet zijn afgerond, zoals de toerusting van de kerkenraad
om in de toekomst beter om te gaan met haar eigen rol en met de predikant in zijn
midden. Daarom overweegt de kerkenraad nu om onze verbinding nog met een
aantal maanden te verlengen tot de zomer.
Uw reacties blijven welkom via de E-mail, WhatsApp, of telefonisch.
Ds. Marten Knevel.
E-mail via het contactformulier op www.dewilhelminakerk.ml
Online koffie drinken na de dienst
Ook deze zondag drinken we weer koffie na de dienst. Wij verzorgen de techniek, u
moet helaas wel zelf voor koffie of thee zorgen.
U kunt direct na de dienst inloggen, ongeveer 5 minuten na het einde van de dienst
zullen we de eerste ronde starten, (ca 11.10). Als u wat later bent u kunt u als u wil
dan wel al inloggen voor de 2 ronde. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u
kunt gewoon zondag de link hieronder aanklikken of de codes invoeren bij Zoom.
Inloggegevens
https://us02web.zoom.us/j/83900066714?pwd=NjdPR2tBTGRKMUZDb2RQd3FKdW
dqUT09
Meeting ID: 839 0006 6714
Passcode: welkom
Heb je technische vragen of wil je zo af en toe
gastvrouw/heer zijn, mail dan met wilaanmelden@gmail.com
namens de diaconie, Fenneke van Hasselt
e
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Paaseitjes voor de gevangenen.
Vorig jaar kon de actie met Pasen voor de Dordtse
Poorten helaas niet doorgaan, maar dit jaar gelukkig
wel.
Paaseitjes inzamelen gaat wat lastig, maar als u mee
wil doen zijn er de volgende mogelijkheden:
- Naar de Wilhelminakerk brengen op woensdag
morgen tussen 9.00-11.00.
- Op de zaterdagen 13 en 20 maart is de Wilhelminakerk open van 10.00-11.00.
- Voor de Petruskapel geldt wel een heel bijzondere service. Harm Stavast komt na
een berichtje van u de eitjes ophalen. U kunt een berichtje sturen via het
contactformulier op de website; www.dewilhelminakerk.nl
- Ook is er een mogelijkheid om eitjes in te leveren op Nassauweg 158.
Verder zijn we op zoek naar mensen, die de kaartengroeten bij de zakjes met eitjes
willen versieren. Er zijn neutrale kaarten beschikbaar om bijv. met afbeeldingen van
bloemen, vogels of een landschap mooier te maken. Om u hiervoor aan te melden,
geld hetzelfde contactformulier op de website. Wij komen de kaarten graag brengen
of maken een afspraak over afhalen.
We vertrouwen erop, dat de actie voor de gevangenen een succes wordt. De
diakenen kunnen dit jaar niet zelf uitdelen, maar de pastores van de gevangenis, die
onze taak overnemen, reageerden enthousiast op ons voorstel. Ze vinden het
hartverwarmend in deze – ook voor de gevangenen – zo moeilijke tijd.
We houden u op de hoogte van de actie.
Groeten van uw diakenen. Annet de Vries-Koppe
Amnesty zondag 21 februari
Als diaconie willen we ons inzetten om binnen onze mogelijkheden kwetsbaren te
ondersteunen en mensen tot hun recht laten komen, dichtbij en verder weg. Deze
veertigdagentijd willen we aandacht vragen voor het werk van Amnesty International.
We zullen alle zondagen van de veertigdagentijd een schrijfactie onder uw aandacht
brengen. Dit kan ofwel zijn een digitale kaart als ondersteuning van bepaalde
groepen, of een digitaal bericht aan een regering met het verzoek om bijvoorbeeld
een eerlijk proces voor mensen die vastgezet zijn vanwege hun inzet voor de
mensenrechten. Omdat soms religie deel is van het strijdpunt wordt u gevraagd
geen religieuze formuleringen te gebruiken op de kaarten, omdat dit mensen nog
meer in problemen kan brengen.
Mocht u wel willen meedoen, maar lukt dit niet digitaal, neem dan contact met een
van de diakenen dan verzorgen we enkele brieven op papier.
Deze week willen we u uitnodigen een groet te zenden aan de Lenca, dit kan via een
digitaal kaartje op de website van Amnesty International.
https://www.amnesty.nl/acties/de-lenca-honduras
De Lenca is een volk dat al duizenden jaren in Midden-Amerika woont. Doordat de
regering een grote dam bouwt in een rivier die door hun land stroomt, hebben de
Lenca straks geen water meer. De Lenca hebben een organisatie opgezet die de
boeren beschermt, maar protesteren in Honduras is erg gevaarlijk. Berta Cáceras,
een van de leiders, werd in 2016 vermoord. Na de moord is het nog veel moeilijker
geworden voor de Lenca.
namens de diaconie, Fenneke van Hasselt
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Wilcome - Wilgenknotten
Zaterdagmorgen 27 februari mogen wij de knotters weer helpen. Zij hebben COVID
maatregelen die goedgekeurd zijn door de gemeente (werken met mondkapjes
(lekker warm!), max 2 helpers per zager, afstand houden bij koek & zopie) en ze
zien ons graag weer komen helpen. Typisch leuk voor een ouder en kind om samen
te werken en toch elkaar op afstand te ontmoeten, maar zeker ook voor stellen en
individuen. Even een ochtendje bikkelen en eruit. Voor meer informatie en/of
aanmelden stuur u een email via het contactformulier op de website;
www.dewilhelminakerk.nl De leiding

Bestel onze gratis veertigdagentijdkalender
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2021 daagt je uit tot
bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Aan te
vragen via:
Bestel de gratis Petrus veertigdagentijdkalender 2021 | Petrus
(protestantsekerk.nl)
Volg je de kalender liever online? Dat kan via
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/

Kerkelijke agenda
Za 27 feb
Zo 28 feb 10.00 u

Wilcome Wilgenknotten
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Jos Aarnoudse
Petruskapel Geen dienst / Streamingsdienst in de Wilhelminakerk

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 KOD en WoZ wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)
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Weetjes omtrent de 40-dagentijd en Pasen
Carnaval
Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het begin
van de 40-dagentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het
feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit dat
het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen
(Noord-Brabant en Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal). Tijdens carnaval is
iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden.
Vasten
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om
eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto
minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier
van vasten probeert vier dingen te bereiken:
-een betere omgang met jezelf;
-een betere omgang met medemensen;
-een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
-een betere omgang met God.
De eerste drie wegen zijn in hun combinatie een goede manier om het vierde doel
na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is
daarom ook steeds een voorbereiding op het feest van Pasen en een periode van
inkeer en bezinning.
De 40-dagentijd of vastenperiode
De vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om
12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als
vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over, vandaar de ‘veertigdagentijd’.
Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie
evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit
Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.
Aswoensdag
De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de katholieke kerk op hun
voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel,
toen zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as. Op een enkele plek
wordt door de priester bij mannen nog as op het hoofd gestrooid. De as wordt tijdens
de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen
van het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen eraan herinneren dat
hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats
moet kennen. Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn
Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben?
Bron: https://www.vastenactie.nl/pasen-en-vasten-hoe-zit-het-ook-alweer
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