Jrg.20-nr.33

Zondag 18 April 2021 – 10.00 uur
3 zondag van Pasen - Misericordia Domini
- de liefdevolle trouw van de Heer (Ps. 33,4-5) liturgische kleur is wit
e

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. Tineke Veldhuizen
Arly Schöningh
Hans Okkerse
Stephan Blazis
Willemien de Mol
Mirjam Soethoudt en Boukje Nederlof
Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd
1 Stichting Kledingbank Dordrecht
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst:
Allereerst: fijn om weer eens bij u voor te gaan, al is het op afstand. Ik hoop dat we
elkaar nabij komen in liederen en gebeden, in de lezingen en de verkondiging.
Over die lezingen het volgende: gewoonlijk is er 1 evangelielezing, vooraf gegaan
door een of meer lezingen uit het Oude Testament of de brieven. Deze zondag krijgt
u die niet, maar wel 2 evangelielezingen. Deze 2 gaan dan ook nog allebei over de
wonderbare visvangst en in beide verhalen is Simon Petrus nadrukkelijk aanwezig.
e
e
Juist met betrekking tot hem ligt tussen de 1 en de 2 lezing een wereld van
verschil, een wereld van spijt, schaamte, schuld. De verhalen roepen op tot
vertrouwen. Wie je ook bent, wat je ook met je meedraagt, ga daarmee in
vertrouwen naar de Ander. Hij is er niet op uit om je af te maken, maar om je heel te
maken.

orgelspel
ORDE VAN DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel

‘Now thank we all our God’, Marcel Dupré (1886-1971)

VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvang
psalm 139: 1, 2
BEMOEDIGING EN GROET
drempelgebed lied 413:1
kyriegebed
glorialied
lied 413: 2
filmpje voor de kinderen
DE SCHRIFT
gebed bij de opening van de Schrift
eerste lezing Lucas 5,1-11
zingen
lied 532: 1, 2, 5
tweede lezing Johannes 21,1-19
zingen
psalm 139: 5 en 14
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 654:1, 2, 4, 6
GEBEDEN
- berichten vanuit de gemeente m.b.v.filmpjes of foto’s
- filmpje door de Diaconie als toelichting bij de gaven
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 413: 3
HEENZENDING EN ZEGEN
gesproken antwoord - Amen
orgelspel
Diaconie – collectedoel
De diaconale collecte is voor Stichting Kledingbank
Dordrecht. Zij hebben als doel het doorgeven van goede
herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig
hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen. Ook in
Dordrecht en omstreken bestaat deze behoefte. Veel burgers verkeren in een
onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld
hebben om kleding en schoenen aan te schaffen voor henzelf, de kinderen en
partner. De kledingbank in Dordrecht werkt met zgn. doorverwijzers. Dit zijn
organisaties en instanties die de situatie van mensen inschatten of hebben getoetst
en dus door kunnen verwijzen naar de kledingbank d.m.v een verwijsbrief.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO134939840 tnv
Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 18 april 2021.
Hartelijk dank voor uw gift. Willemien de Mol
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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
Beroepingscommissie
Zoals u eerder in de Zaaier en Wil op Zondag hebt kunnen lezen, zijn we bezig met
de voorbereidingen voor het beroepen van een nieuwe predikant. Eén van de eerste
stappen is het samenstellen van een beroepingscommissie. Op de gemeenteavond
van 6 april jl. hebben we u de namen genoemd van de leden van de
beroepingscommissie. Die namen zal ik hier herhalen; er zal nog één iemand aan
toegevoegd worden als vertegenwoordiger vanuit de PGDD.
De beroepingscommissie zal bestaan uit Eva van Dorst, Jeanette Klop, Pleunie de
Lint, Maaike Hopma, Herman van Ballegooien, Ronald van der Schelde en Fenneke
van Hasselt. Marten Knevel zal tot 1 juli de rol van consulent vervullen.
Met vriendelijke groet,
Protestantse wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel te Dordrecht
Bram Naaktgeboren, scriba
TALENTENBANK
Zoals u in de Zaaier van 23 maart heeft kunnen lezen hebben we het plan opgevat
om de Talentenbank weer op te starten. Misschien heeft u al nagedacht over uw
eigen vraag en/of aanbod.
Suggesties die we al gehoord hebben zijn: Hulp bij boodschappen doen, kinderen uit
school ophalen, hulp bij vaardigheid op de computer, tuinieren, voorlezen,
technische klusjes, spelletjes doen, samen naar de streamdienst kijken, vervoer en
nog veel meer.
Wat is onze werkwijze: u kunt zich aanmelden als u een vraag heeft maar ook als u
een talent in de aanbieding heeft via de website van de Wilhelminakerk ( daar vindt
u het aanmeldingsformulier).
Na aanmelding neemt één van ons contact met u op om e.e.a. door te spreken en
de match tot stand te brengen.
We hopen op een vliegende start.
Annet de Vries en Rineke Mol
www.dewilhelminakerk.nl/aanmelden-talentenbank
E-mailadres:talentenbank@dewilhelminakerk.nl
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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.
Maar, meeleven doet goed!
Geef het aan ons door via het contactformulier op de website als u een
aandachtspuntje heeft.
www.dewilhelminakerk.nl
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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
de koffie of de thee. 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

Kerkelijke agenda
Do 22 apr
Zo 25 apr

20.00 u
10.00 u

Moderamen
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds, Anke Dekker
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)
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PERSBERICHT
Op 22 april a.s. verschijnt het Jaarboek 2021 van de
Vereniging Oud-Dordrecht:
We zijn vertrokken...
De Jodenvervolging in Dordrecht 1940-1945
Het Jaarboek 2021 behandelt de Jodenvervolging in
Dordrecht tijdens de bezetting. Een onderwerp dat
tot op heden niet grondig was onderzocht of
beschreven. De auteur Kees Weltevrede verzamelt
al vele jaren alles wat hierover te vinden is, met als
doel daar zijn proefschrift aan te wijden. Dat
onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten. Met
name de archieven van de Dordtse politie en die van
het gemeentebestuur bevatten veel tot nu toe
onbekende gegevens.
De Jodenvervolging in Dordrecht kan in drie
perioden worden ingedeeld. In de eerste jaren
(1940-1941) werden de Joden geïdentificeerd en
geregistreerd. Wie was Joods en wie niet? Van
degenen die als Jood werden aangemerkt, werden maatschappelijke activiteiten steeds
verder ingeperkt. Zij werden ontslagen en de toegang tot steeds meer plekken werd hen
verboden. Tevens werd in deze eerste periode gekeken naar Joodse vermogens, met als
einddoel deze te onteigenen. Deze eerste tijd wordt voelbaar gemaakt met citaten uit het
Oorlogsdagboek van de Dordtse advocaat Jaap Burger, waarin hij met een scherpe blik
commentaar geeft op de ontwikkelingen.
In de tweede periode (1941-1943) werden de Joden opgepakt en afgevoerd naar Kamp
Westerbork in Drenthe. Aanvankelijk was nog onbekend wat dit inhield; er werd
gesproken over doorplaatsing naar ‘werkkampen’ in Duitsland. In werkelijkheid waren dit
concentratiekampen, waar bijna iedereen op gruwelijke wijze gedood werd. De
achtergelaten huizen van de Dordtse Joden werden verkocht, of ter beschikking gesteld
aan onduidelijke tussenpersonen. In deze periode ontwikkelden bepaalde leden van de
Dordtse politie zich tot echte ‘Jodenjagers’. Vrijwel alle Joden die niet op tijd waren
gevlucht of ondergedoken, werden gearresteerd en gedeporteerd.
Het resultaat was, dat er in Dordrecht eind 1943 geen Joden meer leken te zijn. Een
aantal van hen was echter ondergedoken, meestal bij particulieren in huis. Deze derde
periode (1943-1945), de tijd van de onderduik, duurde ongeveer 2½ jaar. Voor de
typering van deze tijd is gebruik gemaakt van een drietal dagboeken van Joodse
onderduikers in Dordrecht. Hierin vinden we de beschrijving van hun dagelijkse situatie,
tot aan de bevrijding in mei 1945. Het is tamelijk uniek, dat er maar liefst drie Dordtse
dagboeken beschikbaar zijn; uit heel Nederland zijn slechts enkele van deze
egodocumenten overgeleverd.
Als ‘illustratie’ bij de geschiedenis van de Jodenvervolging in Dordrecht, zijn in het boek
acht verhalen opgenomen, waarin wordt verteld hoe de vervolging uitwerkte op
individuele personen en families. Deze aangrijpende verhalen zijn opgesteld door de
journalist Gert van Engelen in het kader van het project Stolpersteine Dordrecht, waarbij
in de stoep voor het woonadres van weggevoerde Joden een herinneringssteentje wordt
ingemetseld.
voor contact met de auteur: 078-6390699 of CWeltevrede1949@kpnmail.nl
voor een recensie-exemplaar of illustratiemateriaal: redactie@oud-dordrecht.nl
Hans Berrevoets
-6-

