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Zondag 28 februari 2021 – 10.00 uur
2e zondag van de 40 dagentijd
- Reminiscere (Gedenk uw barmhartigheid, Ps. 25) -

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
voorganger
lector
organist
ouderling
diaken
zangers
koster

Ds. Jos Aarnoudse
Rineke Mol
Hans Okkerse
Stephan Blazis
Stefan Jongkind
Ida van der Linden en Gert van Bemmel
Harold Snaak

Uw gaven worden gevraagd
1 Dordts missionair project Kerk voor Krispijn
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst:
Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd is naast de evangelielezing
(Marcus 19,9-18) de schijnwerper gericht op Elia de profeet. Hij is veertig dagen en
nachten op reis om de Eeuwige te zoeken. Aan het eind van zijn latijn, mismoedig
door alles wat tegen zit (1 Koningen 19,9-18). In het Liedboek 2013 'Zingen en
bidden in huis en kerk' staat op pagina 1416 een tekst van Willem Barnard, precies
over deze episode uit de geschiedenis van Elia. Waar zoeken wij God en waar
vinden wij God, als we uitgeput raken of onder de indruk zijn van de hardvochtigheid
van de woestijn van het leven? Als u dit liedboek hebt, dan kunt u het misschien
eens opslaan en op u in laten werken.
Op het web: Gij gaat voorbij – Lux et Dies
One thought on “ Gij gaat voorbij ” agnes 1 augustus 2012 at 09:01.
in de emotie heb ik u gezocht, gij waart er niet. Dat is nog eens een goede
tip, een goede waarneming. Dit is (ontroerend) mooi!
luxetdies.nl
www.luxetdies.nl
ds. Jos Aarnoudse

Iets over mijzelf
Sinds 1984 ben ik predikant. Ik heb drie gemeenten gediend als gemeentepredikant,
was ook industriepredikant in het Rotterdamse havengebied, justitiepredikant in
Scheveningen en Zoetermeer en geestelijk verzorger in de geestelijke
gezondheidszorg in de regio Haarlem-Amsterdam. In het kader van een specialisatie
in sociale ethiek (doctoraal theologie in Utrecht) heb ik ook economie gestudeerd in
Tilburg. Ik ben ook altijd - naast het pastorale werk in de kerk en over de grens van
de kerk heen - geïnteresseerd geweest in de organisatorische kanten van instituties.
Hoe werken die, wat komt ervoor kijken, hoe kun je die sturen. Vandaar dat er
parallel ook een bestuurlijke nevenstroom in mijn 'loopbaan' is ontstaan, die leidde
langs bestuurlijke functies in de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers, in een
landelijke omroeporganisatie, in de zorginstelling waar ik werkte, in een
gemeenteraad, bij kerkelijke organen etc. Die 'dubbele loopbaan' bracht mij waar ik
nu actief ben. Sinds 2015 ben ik werkzaam als directeur van het landelijk bureau van
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk (VKB). Dat is
het servicebureau van en voor alle kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk.
Dat is wat anders dan het landelijk dienstencentrum in Utrecht van de kerk zelf. De
VKB is een onafhankelijke vereniging van de kerkrentmeesters, waarbij ongeveer 95
% van alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk is aangesloten. Het kantoor van
de VKB is al van ouds, van ver voor de tweede wereldoorlog, in Dordrecht
gevestigd. Vandaar nu de link met Dordrecht. Wij (mijn vrouw en ik) wonen in
Dordrecht en zijn lid van de Grote Kerk Gemeente, maar zijn op weg om dit jaar
(2021) naar een nieuw huis in Ede te verhuizen, voorsorterend op het aanstaande
pensioen.
ds. Jos Aarnoudse
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 kloof tussen buurt en kerk is groot, daarom is ‘de kerk naar de buurt’ gegaan.
Eén van de initiatieven van Kerk voor Krispijn is de tweewekelijkse buffetlunch. Dit is
een laagdrempelige bijeenkomst op zondagmiddag in buurthuis De Koloriet. Elke
maaltijd wordt afgesloten met een korte overdenking en gebed, waarin de bezoekers
de gelegenheid hebben zelf punten voor de voorbede aan te dragen. Andere
speerpunten van de Kerk voor Krispijn zijn: niet alleen mensen uitnodigen om bij ons
te komen, maar ook bij hen langsgaan, kinder- en jeugdwerk en preventieve
schuldhulpverlening bij mensen aan de keukentafel. De diaconie ondersteunt de
wijkgemeente Krispijn in deze missionaire en diaconale taak.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van
Wilhelminakerk 28 februari 2021.
Hartelijk dank voor u gift namens de diaconie, Stefan Jongkind

ORDE VAN DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel

koraalbewerking over 'Allein Gott in der Höh sei Ehr'
BWV 717 van J.S. Bach

VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvang
psalm 16: 1 en 3
BEMOEDIGING EN GROET
DREMPELGEBED

kyriegebed met gezongen acclamatie lied 301c
orgel- en hobospel
Largo uit Sonata in g van G.Ph. Telemann
uitleg bij de liturgische schikking
filmpje voor de kinderen
DE SCHRIFT
orgel- en hobospel
Prayer uit Faith van Ad Wammes
gebed van de zondag
1e lezing
1 Koningen 19,9-18
zingen
lied 944
2e lezing
Marcus 9, 2-10
zingen
lied 837: 1, 3 en 4
UITLEG EN VERKONDIGING
orgel- en hobospel
Larghetto uit het Hoboconcert in c van D. Cimarosa
GEBEDEN
berichten vanuit de gemeente dmv. filmpjes of foto’s
filmpje door de Diaconie als toelichting op de gaven
gedachtenis
lied 961 – “Niemand leeft voor zichzelf”
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 283: 1, 3 en 5
HEENZENDING EN ZEGEN
gesproken antwoord
‘Amen, amen, amen’
orgelspel

- Marcus 9, 2-10
Voordat Jezus aan zijn opdracht begint, wordt op de berg de verbinding gelegd met
het licht van de Eeuwige.
Jezus beklimt samen met drie leerlingen de hoge berg. Hij verandert van gedaante
en zijn kleden gaan helderwit glanzen. Hij vraagt zijn leerlingen te zwijgen over wat
ze gezien hebben.
In het frame is een gezicht zichtbaar dat een zwijgend gebaar maakt. Het gezicht
wordt omlijst met helderwit en goud. De stenen vertegenwoordigen de berg.
Symbolische schikking

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
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 kan u opvragen bij wilaanmelden@gmail.com
e

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

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.
Bedankt
Langs deze weg wil ik de Wilhelminakerk bedanken voor de bloemen,
die ik mocht ontvangen.
Het was een hele verrassing

Vanuit het Ouderenpastoraat
I.v.m. de privacy worden de 2 ‘in memoriam’ niet in deze editie op de website
vermeld.
Mieke van der Schelde
Hanneke Kroonen
email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Acties kinderen voor Kameroen
De kinderen van de kindernevendienst hebben deze weken enorm hard gewerkt om
geld bij elkaar te halen voor mensen in Kameroen.
Eva, Micha en Daniël hebben 'Heitje voor een Geitje' gedaan en bij verschillende
gemeenteleden gewerkt in de tuin en auto's gewassen. Ook Willem en Eefke
hebben klusjes gedaan, zoals de was uithangen, glas wegbrengen en de vloer
vegen.
Donderdag hebben Steije, Jannes, Aren, Bram, Willem en Samuel de regen
getrotseerd en maar liefst 10 rondjes rond Wantijvijver gelopen. De zwanen waren
onder de indruk!
Mila bakte héél véél boterkoeken en maakte mensen zaterdag blij met die heerlijke
zoetigheid door de bus.
Samuel en Willem trokken een winnaar uit een man vol lootjes... wie-o-wie zal de
trotse eigenaar van het schilderij worden? U hoort het zondag.
Floortje, Pippa, Joep en Sepp ontving vele aanvragen voor de mooie, hoopvolle
groeikaarten. Zoals u ziet waren ze er ijverig mee aan de slag!

Dank aan alle ouders en opa's en oma's voor hun hulp ;-)
En dank aan alle gemeenteleden en buurtgenoten die de acties sponsorden.
De totaalopbrengst wordt zondag in de dienst bekend gemaakt. Spannend!
Bedankt namens de leiding van de kindernevendienst

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 telefoontje van u de eitjes ophalen.
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,
gelden dezelfde telefoonnummers of het mailadres
onder dit artikel. 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
email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

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 email via contactformulier op
www.dewilhelminakerk.nl
Gezellig als je meedoet! Marian Wibbens

Petruskapel
Helaas is er zondags in 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 maar let u
hiervoor op de eerstvolgende Wil op zondag want daar staat
in of het doorgaat of niet.
Dat ik veel op heb met de Petruskapel komt ook een beetje
omdat ik op 16 jarige leeftijd belijdenis heb gedaan bij ds
Roest in Rotterdam Charlois die mij als tekst mee gaf; En Ik
zeg u, dat gij Petrus zijt uit Math 16
Dick Piket

Kerkelijke agenda
Za 6 mrt
20.00 u
Zo 7 mrt
10.00 u

Open huiskring een online pubquiz
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Marten Knevel
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)

