Jrg.20-nr.31

Zondag 4 April 2021 – 10.00 uur
1e Paasdag
liturgische kleur is wit
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

Drs. Marriëtte Pullen
Pleunie de Lint van Driel
Hans Okkerse
Rob Landman
Annet de Vries
Jeanette Klop en Joop den Otter
Maaike Mol

Uw gaven worden gevraagd
1 Diaconie, wijkdoel, ‘Vooruit met de geit’, project Kameroen
2 Wijkkas
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst:
OPSTANDIGE OPSTANDING
Vandaag vieren we één van de drie grote feesten van de Kerk: De opstanding van Jezus.
Net toen alles definitief voorbij leek en de hopeloosheid had overwonnen, was daar ineens
een nieuw begin. Teken van leven, de doodsheid voorbij, zoals in de lente de natuur uitbot,
letterlijk tegen de verdrukking in. Als gras, dat door het asfalt heen breekt.
Opstanding, een woord dat komt van het werkwoord opstaan. Een werkwoord dat een nieuwe
beweging aanduidt. Je staat op om iets te gaan doen of om tégen iets op te staan. Jezus
deed beide. Gedurende zijn leven stond Hij op om te doen wat van oudsher beloofd was: het
ware gezicht van God aan de mensen te tonen in alle liefde, betrokkenheid en perspectief. En
Hij stond op tégen onrecht en huichelarij. Tégen de vormen en regels van de religiositeit van
die dagen. Tegen het wegzetten van wie en wat klein en kwetsbaar was. Tégen wat dodelijk
en doods was. Jezus’ eigen opstanding uit de dood verwijst direct naar al die vormen van het
einde van de doodsheid.
Pasen verwijst niet alleen naar een nieuw begin, het daagt ook ons uit om op te staan: Tégen
wat godgeklaagd is én om Gods goede wereld te hoeden en haar mensen te beschermen.
Sta op! Het is een morgen ongedacht…
Marriëtte Pullen

ORDE VAN DE VIERING
woord van welkom
inleidend orgelspel

thema OPSTANDIGE OPSTANDING!

Christ ist erstanden vers 1 - BWV 627, J.S. Bach

VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvang
lied 630: 1
BEGROETING EN DREMPELGEBED
v
Wij zijn samengeroepen in de naam van de Heer|
a
die hemel en aarde gemaakt heeft
v
Samen geroepen om vrede te vieren,
a
hoop te verkondigen
v
en geloof te vernieuwen. Want: de Heer is waarlijk opgestaan
a
ja, hij is waarlijk opgestaan, halleluja.
v
a
v
a

Heer doe ook ons opstaan uit dood en doodsheid
breng ons tot leven
wek ons op om de weg van de Opgestane te gaan
breng ons tot leven. Amen.

zingen
lied 630: 2
kyriegebed
glorialied
lied 642: 1, 2, 3, 7 en 8
uitleg bij de liturgische schikking
filmpje voor de kinderen
De kinderen hebben een lied voorbereid en opgenomen op video.
Het is het lied 'Onder, boven, voor en achter'.
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
1e lezing
Jesaja 25, 6-9
2e lezing
Johannes 20, 1-18

zingen
zingen

lied 612: 1 en 2
lied 612: 3

- bijdrage van Maartje van der Weijden op de beamer
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 609: 3, 4 en 5
GEBEDEN
-berichten vanuit de gemeente dmv. filmpjes of foto’s:
-bijdrage van Jan Verschoor op de Beamer.
-OpenHuiskoor op video het lied 'De steppe zal bloeien'
-filmpje door de Diaconie als toelichting bij de gaven
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 634: 1 en 2
HEENZENDING EN ZEGEN
gesproken antwoord - Amen
orgelspel

Symbolische schikking

Pasen: feest van opstanding, overwinning op de dood, nieuw leven!
We zien een paastuin van witte bloemen, met daarin wit bloeiende bloembollen als
symbool voor nieuw leven dat zichtbaar wordt.
Vanuit de diepte,
stil en zwart als de aarde,
verborgen in de kiem van een bol,
wordt leven zichtbaar.
De tuin wordt groen,
het licht straalt
in witte bloemen alom,
groot en klein.
Het geheim,
zichtbaar in de tuin,
spreekt woorden van leven
en bloeit.
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 is voor ons spaardoel “Vooruit met de geit”, Samen werken
aan een stabiele toekomst in Kameroen, een project van Kerk in Actie.
Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de Lutherse
Broederkerk in Noord-Kameroen predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op
verschillende niveaus: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd
predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een
bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt bijbels
en liturgische materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met
problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben. De strijdt tegen
armoede en hoe men als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden
in de meerderheid zijn.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam
onder vermelding van Wilhelminakerk 4 april 2021
Hartelijk dank voor uw gift.. Willemien de Mol, diaken
Groet
Mw X heeft mij gevraagd alle mensen in de Wilhelminakerk hartelijk te groeten. Zij
woont nog steeds in Vreedonk en draagt de Wilhelminakerk een warm hart toe. X

Paasgroeten voor de Dordtse Poorten.
De actie is zonder meer geslaagd te noemen. Door de
fantastische steun van u allen (eitjes inleveren, kaarten
verfraaien, helpen met inpakken) konden de diakenen 400
zakjes met eitjes en een groet afleveren bij de gevangenis.
En dat niet alleen. We hadden nog paaseitjes over en hebben
nog 60 zakjes met een groet bij het Diaconaal Aandachtscentrum afgeleverd en ook
nog zakjes naar de Voedselbank gebracht.
Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp. Annet de Vries, diaken

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

Lieve Mensen, graag wil iedereen hartelijk bedanken voor de
kaarten, mailtjes en felicitaties die ik mocht ontvangen voor mijn
verjaardag ,mede daardoor werd het een feestelijk dag,
Hartelijke groet X
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de attenties die ik
heb ontvangen tijdens mijn afwezigheid en thuiskomst.
Het deed me heel goed. In Namibië was het heel goed, maar
ben toch blij weer in mijn eigen huis te zijn. Ik heb ook genoten
van de kerkbloemen een fleurig boeket.
Nogmaals iedereen hartelijk dank. X

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 de link en de codes aanvragen via
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
e

In memoriam Ds. Aage Smilde
Ds. Aage Smilde is in 1990 door de Gereformeerde kerk van Dordrecht beroepen als
predikant van de Wilhelminakerk. Na omzwervingen via Saudi Arabië, Duitsland en
Rotterdam kwam hij toen in de Wilhelminakerk in Dordrecht. Hij werd door de
gemeente gewaardeerd. Ook heeft hij in de Wil het nodige meegemaakt, w.o. een
hele grote verbouwing. Hij was een bindende figuur in het wijkwerk maar hij lag bij
de verbouwing ook te timmeren op het liturgisch centrum. Bepaald geen dagelijkse
bezigheid van hem maar hij deed het wel. Zoals gezegd, was hij ook een bindende
figuur in de wijken. Hij was heel veel op pad, bezocht mensen die daarom
verzochten, was aanwezig bij droeve gebeurtenissen (bij ziekte en overlijden) maar
ook bij blijde gebeurtenissen (bij trouwen en dopen). Aage was een bindende figuur
binnen de Wilhelminagemeente. Op een gegeven moment heeft hij de stap gemaakt
naar het Justitie Pastoraat en preciezer als predikant in de Dordtse Poorten. Hij had
het daar goed naar zijn zin en als hij soms in de stad “klanten van hem” tegenkwam,
waren de contacten altijd heel hartelijk. Ook dit werk heeft hem goed gelegen. Toen
Aage 65 jaar werd, kwam ook voor hem het moment dat het met pensioen ging
vanuit de Dordtse Poorten. Dit betekende niet dat hij een heel rustig leven ging
leiden, dat was niet de aard van het beestje. Hij preekte bijna iedere zondag ergens
in de regio en ook ver daar buiten. Verder was hij consulent van de Trinitatiskapel,
onze Lutherse zustergemeente. Ook bezocht hij tot aan het begin van de
Coronacrisis voor de Stichting Epafras Nederlandse gedetineerden in Duitse
gevangenissen.
Aage Smilde was altijd bezig met studeren, preken voorbereiden, vergaderen en dat
soort zaken. Nee, stilzitten was er niet bij en Aage was geen man die je zomaar over
het hoofd zag. Hij was langen had een stem die je van verre herkende.
Begin dit jaar is hij gaan tobben met zijn gezondheid. Diverse keren is hij in het
ziekenhuis opgenomen geweest en tenslotte is hij in de nacht van vrijdag 26 op 27
maart in zijn slaap overleden. Dat was een grote klap voor Coby, Sofia, Albert en de
twee kleinkinderen Noah en Xavi en ook voor zijn familie en vrienden en dat zijn er
heel veel. Marianne en ik mochten ons ook onder die vriendenkring rekenen en wij
hebben samen met de anderen een vriend verloren en dat doet heel veel pijn.
Henk Nobel

Petruskapel
Kom tuinieren bij de Petruskapel
Omdat we de financiële broekriem toch een beetje moeten
aanhalen willen dit jaar proberen het tuinonderhoud bij de
Petruskapel zelf ter hand te nemen. We kunnen daarmee zo’n
€ 1.000 besparen en dat is natuurlijk een aanzienlijke bedrag.
Dus wie is bereid om op zaterdag 10 april een paar uurtjes te
helpen? Kennis van tuinieren is niet nodig maar een paar
handschoenen, laarzen/werkschoenen en eventueel een
snoeischaar zijn geen overbodige luxe.
We beginnen om 8.00 uur met een werkoverleg 😊, de koster van de PK, Kees de
Boer, zorgt die ochtend voor de koffie en ik voor de stroopwafels/gevulde koeken.
Uiteraard zullen we de corona regels respecteren en op anderhalve meter afstand

van elkaar werken. Wilt u dit unieke evenement niet missen laat mij dat dan s.v.p.
even weten via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Mocht het trouwens onverhoopt heel slecht weer zijn dan schuiven we de
werkzaamheden door naar 17 april.
Ik zie uw reactie met vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijk groet,
Patrice van der Heiden (Ouderling-Kerkrentmeester)

De Zaaier en uitnodiging gemeentevergadering
De kerkenraad wil u als gemeente na iedere
kerkenraadsvergadering informeren via het
informatieblad “De Zaaier”. Ook de uitnodiging voor
een gemeentevergadering wordt via dit
adressenbestand verstuurd via email.
Als u gemeentelid bent van de gemeente
Wilhelminakerk-Petruskapel dan kunt u De Zaaier
per email ontvangen. U dient dan een email te
sturen naar drukkerij.wk.pk@gmail.com en wij
zetten u op de verzendlijst voor De Zaaier.
Team drukkerij, Boukje Nederlof, Anne Idzinga en
Hester van Wingerden.

Kerkelijke agenda
Di 6 apr
20.00 u
Zo 11 apr 10.00 u

Gemeentevergadering via zoom.
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Pastor Jannie van den Berg
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)

