Jrg.20-nr.29

Zondag 21 maart 2021 – 10.00 uur
5e zondag van de 40-dagentijd
- Judica ( doe mij recht, ps. 43) 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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Ds. Erik Schipper
Pleunie de Lint van Driel
Hans van de Weg
Anneke Idzinga
Willemien de Mol
Mirjam Soethoudt en Nienke Broekroelofs
Jos Sint Nicolaas

Uw gaven worden gevraagd
1 Justitiepastoraat Stichting Epafras
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst:
Beste mensen rondom de Wilhelminakerk/Petruskapel,
Het is me een genoegen op deze zondag (opnieuw) bij jullie voor te gaan. Mijn naam
is Erik Schipper; ik ben sinds negen jaar predikant in de Stadspolders. Tot voor kort
heette ons gebouw ‘Kerkelijk centrum ‘De Bron’’, maar omdat we niet alleen een
gebouw willen zijn waar op zondagmorgen een kerkdienst wordt gehouden, omdat
we er niet alleen willen zijn voor onze kerkleden, hebben we een omslag gemaakt
van kerkelijk centrum naar ‘Huis bij de Bron’. Een plek waar de hele week iedereen
in- en uit kan lopen.
In de dienst van vandaag ontmoeten we een vrouw die een vermogen uitgeeft om
Jezus te zalven. Heel aardig natuurlijk, maar had ze dat geld niet vele malen
zinvoller kunnen uitgeven? En waarom gebruiken wij in onze protestantse traditie
maar vier van onze vijf zintuigen?
Omdat hij zich zo schikt weten vrouwen zoals ik:
klein en arm maakt God groot,
hij wijst weg uit onze nood.
Echte zorg, goede geur,
maar ook wanhoop, slecht humeur:
Wat ik heb, geef ik graag aan mijn Heer.

Symbolische schikking

Deze vijfde zondag van de Veertigdagentijd is het thema van Kind-op-zondag “onder
de grond”. Het gaat in de bijbehorende lezing uit Johannes 12: 20-30 over de
graankorrel.
In vers 24 zegt Jezus: “Waarachtig ik verzeker u: als een graankorrel niet in de
aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht.”
De aarde is in het vrucht dragen onmisbaar: alleen in verbondenheid met de aarde
kan de graankorrel zich “ontledigen” zodat de kiem kan gaan groeien en uit de
donkere diepte, de zwarte aarde, het licht zoeken. Zo kan de kiem een halm worden
met veel graankorrels en zo meel voor brood. In de schikking zijn de graankorrels te
zien, met in de aarde het ontkiemde graan en daarachter de korenhalmen.
Als een graankorrel afdalen
in de duisternis van de zwarte aarde.
Je toevertrouwen aan dat wat je breekt,
zodat kiemkracht ruimte krijgt.
Vertrouwen op levenskracht
die doorbreekt uit het duister naar het licht,
vruchtbaar leven wordt, opnieuw.
Brood voor velen.
ORDE VAN DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel

voorspel bij psalm 133, Johan Th. Lemckert

VAN BUITEN NAAR BINNEN
staande bereiden we ons in stilte voor
zingen
psalm 133: 1
BEMOEDIGING EN GROET
Vrede, liefde en alle goeds van God
voor ons hier aanwezig,
voor mensen thuis en overal op deze wereld
We zijn met elkaar verbonden
in de Naam van God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is onze helper:
Hier zijn wij, God, wij zoeken U!
Vind ons! Amen
zingen

psalm 133: 2 en 3

GEBED VAN VEROOTMOEDIGING

kyrielied
lied 558: 1, 3 en 4 (LvdK 178: 1, 3 en 4)
HET WOORD
gebed bij de opening van het Woord
woord voor de kinderen
e
1 lezing
Hooglied 4, 9 – 5, 1
zingen
lied 518: 1
(LvdK gezang 157: 1)
e
2 lezing
Markus 14,1-9
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luisteren
(Liederen en gebeden uit) Iona, Wat ik heb, geef ik graag (aan mijn Heer)
Iona - wat ik heb geef ik graag.m4v - YouTube
Van een plank uit het zicht, pak ik wat verborgen ligt;
een parfum, kleine kruik, niet voor dagelijks gebruik,
breek ik stuk, giet ik uit, zalf zijn hoofd, zijn haar, zijn huid:
Wat ik heb, geef ik graag aan mijn Heer.
Dit gebaar op de rand toont mijn mateloze dank
voor de trouw die ik leer van de Godsgezant, mijn Heer.
Mijn bestaan – ooit ontwricht – brengt zijn schoonheid aan het licht:
Wat ik heb, geef ik graag aan mijn Heer.
Commentaren alom, luide laster, stil gebrom,
wat ze zien slaan ze op, maken hem en mij een strop,
hun geschimp en hun hoon, zo voorspelbaar, zo goedkoop:
Wat ik heb, geef ik graag aan mijn Heer.
Omdat hij zich zo schikt weten vrouwen zoals ik:
klein en arm maakt God groot, hij wijst weg uit onze nood.
Echte zorg, goede geur, maar ook wanhoop, slecht humeur:
Wat ik heb, geef ik graag aan mijn Heer.
VERKONDIGING ‘De geur van mirre’
meditatieve muziek
zingen
lied 563
GAVEN EN 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, Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 791: 1, 2, 3, 4 en 6
HEENZENDING EN ZEGEN
vrg
De HEER zal je zegenen en beschermen,
de HEER zal het licht van zijn gelaat over je doen schijnen
en je genadig zijn,
de HEER zal je zijn gelaat toewenden en je vrede geven.
allen gesproken antwoord - Amen
orgelspel
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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Diaconie – collectedoel
Epafras bezoekt Nederlandse gevangenen in het buitenland. Dat werk kunnen de
vrijwilligers van Epafras momenteel niet doen. Vrijwel alle gevangenissen op de
wereld laten op dit moment geen bezoekers meer toe. Dit om verdere verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan. Dat is zwaar voor de gedetineerden, het maakt
hen nog eenzamer dan ze vaak al zijn.
Epafras houdt met brieven, kaarten en het tijdschrift de
Comeback contact met Nederlandse gedetineerden.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar
NL28RABO0134939840 tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam ovv
Wilhelminakerk 21 maart 2021. Hartelijk dank voor uw gift Willemien de Mol (diaken)
Amnesty International - Mexico
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. 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.
Deze week willen we uw aandacht vragen voor Mexico. Jorge Pérez Ortega (70)
verdiende een mager loontje in een Mexicaans ziekenhuis. Hij en zijn collega’s
kregen van het schoonmaakbedrijf geen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
covid-19 uitgereikt. Jorge beklaagde zich hierover in een interview met een
televisieploeg. Zes dagen later werd hij ontslagen door het bedrijf. Sindsdien hebben
Jorge en zijn vrouw moeite om rond te komen. De Mexicaanse overheid is als
opdrachtgever van het schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor het onterechte
ontslag van Jorge en moet hem daarvoor compenseren. Vraag aandacht voor zijn
situatie via https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-mexico-ontslagenschoonmaker-moet-compensatie-krijgen
Mocht u wel willen meedoen, maar lukt dit niet digitaal, neem dan contact op met
een van de diakenen dan verzorgen we enkele brieven op papier.
namens de diaconie, Fenneke van Hasselt
Paasgroeten voor de Dordtse Poorten.
Het inzamelen en inpakken verloopt naar wens.
Bij het in ontvangst nemen van de paaseitjes en versierde kaarten
ontstonden “op de stoep” allerlei gesprekken. Deze actie is ook goed
voor het nu in coronatijd zo gemiste contact tussen gemeenteleden.
Bij de gesprekken kwam naar voren dat er 400!!! zakjes met eieren gevuld moeten
worden. De berg paaseitjes van twee jaar geleden zal niet ontstaan. Er wordt veel
thuis ingepakt om gevaar voor de verspreiding van het virus te voorkomen.
Zaterdag 20 maart 2021 tussen 10.00-11.00 uur is er nog gelegenheid paaseitjes
naar de Wilhelminakerk te brengen. Ook op woensdag 24 maart tussen 9.00-11.00 is
er nog een laatste kans om mee te doen.
Tot slot nogmaals onze hartelijke dank voor het laten slagen van deze actie.
Namens de diakenen Annet de Vries
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Gemeentevergadering profiel en beroepingscommissie
Binnenkort ontvangt u van de kerkenraad een uitnodiging voor een
gemeentevergadering. Die gemeentevergadering zal begin april plaatsvinden.
Op die avond wil de kerkenraad de profielbeschrijving van de gemeente en de te
beroepen predikant aan u voorleggen. Zoals u weet is deze profielbeschrijving
voortgekomen uit de gemeenteberaden en de enquête die in de gemeente hebben
plaatsgevonden. Voordat deze definitief wordt vastgesteld door de kerkenraad, wil
de kerkenraad u hierover horen.
Intussen is de kerkenraad begonnen met de voorbereiding voor de samenstelling
van een beroepingscommissie. Wij zouden deze graag op deze gemeenteavond aan
u voorstellen. Er zijn inmiddels een aantal gemeenteleden die zich bereid verklaard
hebben om in de beroepingscommissie zitting te nemen, maar wij kunnen ons
voorstellen dat u zelf geschikte kandidaten wilt voordragen. Daarom vragen wij u om
uiterlijk 31 maart schriftelijk bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van
personen die naar uw mening in aanmerking komen. De kerkenraad zal uit de
aangedragen en beschikbare leden een beroepingscommissie formeren volgens de
richtlijnen van de gids voor beroepingswerk van de PKN en deze commissie op de
gemeenteavond aan u voordragen.
Bram Naaktgeboren, scriba
Wandel ook mee met de Paaschallenge op 27 maart
Landelijk zijn er al 1000 kerken die meedoen met deze
Paaschallenge. Geweldig toch?
De aanmeldingen hier druppelen langzaam binnen, maar er is
nog genoeg plek! Dus doe mee en waan je voor even in de straten
van Jeruzalem.
Aanmelden (alleen, in tweetallen of als gezin) kan via deze link:
https://datumprikker.nl/pzxjivmqpm47hc65
Op de route kom je QR-codes tegen (vergeet dus je smartphone met QR-scanner
niet mee te nemen) en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de
tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen. Bij sommige codes moet je
een opdracht doen of een puzzel oplossen.
De challenge is voor jong (va. 10 jaar) én oud. Je kunt starten vanaf 16.00 tot 19.00
uur en de wandeling duurt ongeveer één uur. Zo kun je voor de avondklok weer
thuis zijn. Neem voor onderweg wat te drinken en wat lekkers mee. Start- en
eindpunt is de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk.
Heb je nog vragen of is er iets niet duidelijk dan kun je een mailtje sturen via het
contactformulier op de website www.dewilhelminakerk.nl
Tot dan, Boukje Nederlof en Hanneke Naaktgeboren
Ramen en deuren gezocht en gevonden!
Dank jullie wel voor alle reacties! Super dat er zoveel mensen hun ramen en deuren
beschikbaar willen stellen. Inmiddels hebben we voldoende adressen. We zijn druk
bezig met het maken van de route en zullen met alle aanmelders contact opnemen.
Nogmaals dank, Boukje en Hanneke
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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.

Dank jullie wel voor de bloemen. Ik was blij verrast ze te mogen ontvangen. We
genieten er van.
Peter de Graaf
Wat een verrassing was het voor Tonny Oudakker, Hugo de Grootplein 54 om de
e
kaart met namen ter ere van haar 87 verjaardag vanuit de kerk te mogen
ontvangen.
Zelf beschikt ze niet over een pc, daarom was ze dubbel verrast dat er zoveel
mensen een digitale felicitatie stuurden, die ze op haar verjaardag via de post
ontving. Alle andere gemeenteleden die een kaart naar haar stuurden wil ze ook
hartelijk bedanken. Ze is blij dat ze ondanks dat ze niet in de kerk kan komen niet
vergeten is. Het gaf haar een gevoel van verbondenheid ondanks dat het niet
gevierd kon worden.
Op haar verzoek plaats ik dit berichtje dan ook voor een ieder die aan haar gedacht
heeft. Nogmaals hartelijk dank!
Mieke van der Schelde
Via Bert Braanker kwam een berichtje van José van Noppen. Zij wil haar dank
uitspreken voor de ontvangen attentie uit de Wilhelminakerk. Het heeft haar heel erg
goed gedaan.
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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
e
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
Kopij
Zou u bij het inleveren van kopij voor de WilopZondag goed in de gaten willen
houden dat u het op donderdag voor 19.00 inlevert en het juiste mailadres gebruikt?
wk.pk.kopij@gmail.com De kans is anders groot dat het stukje niet wordt geplaatst in
de eerstvolgende WilopZondag. De mailbox van de drukkerij wordt namelijk pas
gebruikt op het moment van versturen van de mail en de WilopZondag is dan dus al
klaar. Alvast bedankt, Anne Idzinga en Boukje Nederlof, redactie WOZ
Kerkelijke agenda
Za 20 mrt 10-11 u
Wo 24 mrt
9-11 u
Za 27 mrt 16-19 u
Zo 28 mrt

10.00 u

Paaseitjes inleveren in de Wilhelminakerk
Paaseitjes inleveren in de Wilhelminakerk
Paaschallenge, startpunt Wilhelminakerk, van te voren
aanmelden, zie elders in de WoZ
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Arend Noordam
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.
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)

