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Zondag 14 februari 2021 – 10.00 uur
6e zondag na Epifanie
- Quinquagesima (50 dagen vóór Pasen) -

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
Ds. Alexander Veerman
lector
Peter de Jong
organist
Hans Okkerse
ouderling
Ronald v.d. Schelde
diaken
Willemien de Mol
zangers
Pleunie de Lint en Hester van Wingerden
koster
Gert van Bemmel
Kindernevendienst online Evelien van der Zon
Uw gaven worden gevraagd
1 Diaconie Wijkdoel (project “Vooruit met de geit”)
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst:
Getuigen van hoop.
Onlangs droeg Karin Bloemen een lied voor op de televisie. Het ging over het
acteren, zingen en spreken in lege theaters. De lege zaal draagt een belofte in zich,
omdat in die zaal al iets sluimert van wat straks weer kan en mag. Een tekst die de
hoop levend houdt.
We hebben verhalen en teksten nodig om perspectief te hebben, om door te kunnen
zetten. Juist in onze tijd waarin het coronavirus soms zo pijnlijk zichtbaar maakt wat
er onderhuids al in kerken gaande was. Maar we zijn de eersten niet. Het oude
Israël worstelde ook met lastige en soms heftige fases.
De periode van de ballingschap heeft veel betekend voor de identiteit en voor het
hervinden van kracht en hoop. Deze zondag volgen we de drie vrienden van Daniël
(Daniël 3, 1-18). De vragen waar zij mee te maken hebben, komen ook ons dicht op
de huid. Heeft het geloof nog iets te zeggen in het dagelijks leven? Waarvoor ga je
door het vuur? Wat is voor jou zo heilig, dat je er alles voor opzij zet? Voor wie of
wat ga jij door het vuur?
Ds. Alexander Veerman, predikant in de gereformeerde kerk (PKN) in Sliedrecht.

ORDE VAN DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
'Wenn wir in höchsten Nöthen sein'
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvangslied lied 1005: 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
kyriegebed
glorialied
lied 855: 1 en 2
moment met de kinderen
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
lezing
Daniël 3,1-18
zingen
Hemelhoog 460 – ‘Ik zal er zijn’
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij :
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
psalm 121: 1 en 4
GEBEDEN
berichten vanuit de gemeente dmv. filmpjes of foto’s
toelichting bij de gaven
gedachtenis
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 416: 1, 2 en 3
HEENZENDING EN ZEGEN
zingen
lied 416: 4
gesproken antwoord: Amen, amen, amen

BWV 641

J.S. Bach

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 week is een vrij te bestemmen doel. We hebben op
de vergadering van de diaconie besloten de collecte te houden voor het project
“Vooruit met de geit”. Arme boeren in het noorden van Kameroen zijn enorm
geholpen als zij een geit kunnen aanschaffen. Het noorden van Kameroen wordt
geteisterd door droogte, maar een geit kan altijd nog wel iets te eten vinden. Ook de
kinderen van de nevendienst helpen mee om geld voor dit doel in te zamelen. Hun
actie is vorige week al gestart.
Tijdens de dienst van 14 februari 2021 wordt een filmpje van Kerk in Actie vertoond
om duidelijk te maken dat onze steun hard nodig is.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO134939840 tnv
Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van “Vooruit met de
geit”.
Hartelijk dank voor u gift namens de diaconie, Stefan Jongkind
Kinderen in actie voor Kameroen!
Ook de kinderen van de kindernevendienst zetten zich in voor Kameroen!
U kunt onderstaande acties sponsoren door contact op te nemen met de kinderen
per email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Het geldbedrag maakt u rechtstreeks over op NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas
Wilhelminakerk onder vermelding van KND voor Kameroen
Op 28 febr 2021 wordt het totaalbedrag bekend gemaakt.
Van harte aanbevolen!
De leiding van de kindernevendienst
Boterkoekjes
Ik bak boterkoekjes (doorsnede circa 15 cm).
Op zaterdag 20 februari bezorg ik (past door de brievenbus) ze in Dordrecht voor €
2,00 per stuk.
Wilt u er 1,2,3 of meer bestellen laat me het weten.
Voor vrijdag 19 februari 12.00 uur
Mila van der Schelde
Groeikaarten
Wij maken ansichtkaarten van groeipapier; als ze in de grond gestopt worden
groeien er bloemen uit.
U kunt aangeven of u een tekst zoals 'beterschap ', 'gefeliciteerd' of 'ik mis je' erop
wil en wel/ geen tekening of alleen een tekening.
De kaarten kosten €2,- per stuk. U kunt tot 20 febr mailen hoeveel kaarten u wilt,
welke tekst etc.
Stuurt u ook een kaartje voor Kameroen?
Floortje, Pippa, Joep en Sepp Jongkind

Rondjes om de vijver
De kinderen van de familie blazis hebben de schaatsen voor renschoenen
verwisseld!
Er worden rondjes rond de vijver in het Wantijpark gerend.
Sponsort u hen per rondje of met een vast bedrag?
Mailt u vóór 20 febr het bedrag pér rondje (evt max maximum / vast bedrag
doorgeven)
Steije, Jannes, Aren en Bram Blazis
Lootjes voor een kunstwerk
Samuel en Willem verkopen lootjes voor €1,50 per stuk.
Wilt u kans maken op een écht kunstwerk van de hand van Samuel, aarzel dan niet
en stuur vóór 20 febr het aantal lootjes dat u wilt kopen.
Willem en Samuel van Welzenis

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.

--------------------------------------------------------------------Allen die mij met mijn 80 jarige verjaardag hebben
gefeliciteerd hartelijk dank daarvoor
hart verwarmend fijne Wilhelmina gemeente.
P.s. ook bedankt voor de mooie kaart van het
doopfont !

We gedenken Koos Naaktgeboren.
In de afgelopen week is op 91-jarige leeftijd overleden de heer J. Naaktgeboren.
Onze gemeente verliest in hem niet alleen een zeer trouwe kerkganger, maar ook
iemand die veel voor de kerk gedaan heeft. Iedereen die Koos gekend heeft, weet
dat hij geen prater was, maar vooral een doener.
In de Stefanuskerk is hij diaken geweest, ook voorzitter van de wijkdiaconie, een
ambt dat hij met veel trouw gedurende enkele termijnen heeft vervuld. Verder is hij
jarenlang vrijwillig medewerker op het kerkelijk bureau geweest, ook dat deed hij met
veel inzet. We gedenken hem met respect, in de eerstvolgende “Kerk op Dordt” zal
ds Hans van der Sterre een uitvoeriger In Memoriam over hem schrijven.
Jan Verschoor.

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.
e

De inloggegevens kunt u opvragen per mail:
wilaanmelden@gmail.com.
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
Sobere maaltijd – Aswoensdag
Nog een idee om op Aswoensdag met elkaar – of tenminste één gast – samen een
sobere maaltijd te eten.
Contact zoeken via Zoom of een andere verbinding en zo samen te eten.
Ook foto's van de maaltijd zijn welkom op wilaanmelden@gmail.com dan kunnen
deze in een dienst getoond worden.
We kunnen best veel doen om toch verbonden te zijn in deze tijd met beperkingen
door corona.
Van harte hopen we dat het begin van de 40 dagen tijd voor iedereen een gevoel
van verbondenheid zal betekenen.
Pluspakketten.
Wat een verheugend resultaat! Er zijn 25 pakketten bij elkaar gespaard en
binnenkort hebben we evenzoveel huishoudens daarmee blij gemaakt.
Bij het begin van de actie hadden we weinig vertrouwen, maar al snel stroomden de
zegels en soms helemaal vol geplakte kaarten binnen.
Ondanks de beperkingen door corona zoveel respons. Dat stemt dankbaar.
Alle spaarders heel veel dank.
Een groet van de diakenen.

Avondgebed op Aswoensdag 17 februari om 19.30 uur
Alles is anders in deze coronatijd, dus ook Aswoensdag. Geen gezamenlijke sobere
maaltijd en aansluitend geen gezamenlijk avondgebed in de kerkzaal.
Maar toch zal Aswoensdag er zijn en zal op die dag de 40-dagentijd, een tijd van
bezinning, beginnen.
Om dit moment te markeren hebben we, in overleg met de kerkenraad, besloten om
toch een avondgebed te houden, maar dan via de kerkomroep en via het inmiddels
vertrouwde YouTube-kanaal:
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg
Het avondgebed is samengesteld door de commissie Eredienst en zal geleid worden
door gemeenteleden.
Het thema van dit avondgebed zal zijn: “Levensweg”, geïnspireerd op het thema wat
ook de kindernevendienst deze 40-dagen zal volgen.
Het avondgebed begint om 19.30 uur
Dus, iedereen die behoefte heeft aan een ruimte om tot rust gekomen en zich te
bezinnen op de tijd die komen gaat….wees welkom.
Hanneke Naaktgeboren
Wilcome - Sirkelslag lite
Vrijdag 5 februari ging Sirkelslag on-line door in een lite variant.
Thuis gingen we met elkaar en tegen elkaar uitdagingen aan. Zo snel
mogelijk spullen vinden in huis, zo lang mogelijk planken en liedjes
herkennen. Dit binnen het thema van 'droogte en watersnood' van Kerk in
Actie. Wederom een leuke avond met elkaar...op gepaste afstand.
De leiding
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: email via contactformulier
op www.dewilhelminakerk.nl
De leiding

Petruskapel
Helaas is er ook op zondag 14, 21 en 28 februari geen dienst
in de Petruskapel vanwege de coronamaatregelen.
Wij, u, de voorganger en ik zullen elkaar missen,
hopelijk kunnen wij elkaar op zondag 7 maart ontmoeten.
En voor Israel maar ook voor u en mij geldt het woord van
God uit Jesaja dat wij geborgen zijn in de holte van Zijn hand
Dick Piket

Kerkelijke agenda
Wo 17 feb 19.30 u
Vr 19 feb
10.45 u

Zo 21 feb

10.00 u

Aswoensdag Streaming Avondgebed
Streaming dienst van Woord en Gebed voorafgaand aan de
begrafenis van Koos Naaktgeboren,
vg.: Ds. Hans vd Sterre
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Axel Rooze
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
Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com
(voor donderdag 19 uur)

Veertig dagen, veertig verhalen
Zeven vertellers werken samen in een uniek, digitaal initiatief:
www.40verhalen.nl. Vanaf Aswoensdag 17 februari tot Paaszondag 5 april 2021,
elke dag is er een nieuw, inspirerend verhaal op weg naar Pasen.
Live spelen voor publiek zit er voorlopig nog niet in. Daarom presenteren zeven
vertellers online hun verhalen tijdens de veertigdagentijd, vanouds de vastenperiode
die na Carnaval begint. Van maandag tot en met zaterdag is er een gefilmde vertelling,
op de zondag is er een kookfilmpje.
Elke week heeft een eigen thematiek dat past binnen een overkoepelend thema:
pelgrimage. De ene keer gaan de verhalen over vertrekken, ontdekken of schuilen, de
andere keer over vallen en opstaan, strijden, uitzien of thuiskomen. De gekozen
aanpak is breed, met korte verhalen uit allerlei culturele en religieuze tradities.

De vertellers zijn: Gottfrid van Eck, Pauline Seebregts, Stephan de Jong, Peterine
Kooijmans, Talitha Nawijn, Eveline Masetti en Kees Posthumus. Allemaal treden ze
regelmatig op in kerken, theaters en op andere podia. Wie dat wil kan deze vertellers
financieel ondersteunen met een vrijwillige donatie via de betaalknop op
www.40verhalen.nl
Vanaf woensdag 17 februari 2021 staan de eerste verhalen van die week op de
website. Daarna volgt er elke zondag een nieuwe reeks van zeven filmpjes.

