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Zondag 11 April 2021 – 10.00 uur
2e zondag van Pasen - Quasimodo
-‘Quasimodo geniti’- als pasgeboren kinderen - (1 Petrus 2,2)
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

Pastor Jannie van den Berg
Peter de Jong
Hans van de Weg
Ronald v.d. Schelde
Stefan Jongkind
Ida van der Linden en Leo Aalders
Jos Sint Nicolaas

Uw gaven worden gevraagd
1 Diaconie
2 Jeugdwerk wijk
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst:
Vandaag is het de eerste zondag na Pasen. Deze zondag heeft diverse namen:
Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen), Dominica in albis (zondag in witte
kleren) of Beloken Pasen (in de Middeleeuwen werden op deze dag de luiken van
de altaarstukken weer toegesloten). Het is de achtste dag van Pasen, de paasweek
is bijna voorbij, maar de witte feestkleur blijft tot Pinksteren. We staan vandaag stil
bij de ontmoeting van Jezus met de Emmaüsgangers.
‘Terwijl wij Hem bewenen, omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen, in zijn verheerlijking.’ (lied 644:1)
Tijdens de overdenking zien we het schilderij ‘De Emmaüsgangers’ van
Janet Brooks Gerloff (1947-2008). Zij heeft dit schilderij gemaakt in 1992 en het
hangt in een kloostergang van de Benedictijnerabdij van Kornelimünster bij Aken.
Pastor Jannie van den Berg

orgelspel
ORDE VAN DE VIERING
woord van welkom
inleidend orgelspel

Jesu, meine Zuversicht, Christian H. Rinck (1770-1846)

VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvangslied psalm 139: 2 en 11
BEMOEDIGING EN GROET
kyriegebed
glorialied
lied 630: 1 en 4
filmpje voor de kinderen
DE SCHRIFT
gebed bij opening van de Schrift
eerste lezing Lucas 24,13-24
zingen
lied 646:1 en 2
tweede lezing Lucas 24, 25-35
zingen
lied 646: 3 en 4
UITLEG EN VERKONDIGING
(twee afbeeldingen via de beamer)
kort orgelspel
zingen
lied 601: 1 en 3
GAVEN en GEBEDEN
-berichten vanuit de gemeente dmv. filmpjes of foto’s:
-filmpje door de Diaconie als toelichting bij de gaven
gedachtenis - zingen lied 961
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 653: 1, 2 en 7
HEENZENDING EN ZEGEN
gesproken antwoord - Amen
orgelspel

Ted Felen: 15e statie van zijn
Kruisweg met de titel ‘uitgebroken’

Janet Brooks Gerloff:
Emmaüsgangers

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 dienst is voor de ondersteuning aan hen die dat door
onvoorziene omstandigheden nodig hebben. Deze hulp kan bestaan uit financiële
ondersteuning, boodschappen of op enige andere denkbare wijze.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam
onder vermelding van Wilhelminakerk 11 april 2021
Hartelijk dank voor uw gift.. Willemien de Mol, diaken
Diaconale collectedoelen
Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd hoe de diaconie bepaalt voor welke
doelen gecollecteerd gaat worden. We vertellen u hierbij graag hoe e.e.a. wordt
geregeld. Het collecterooster voor het hele nieuwe kalenderjaar wordt eind augustus
samengesteld door het College van Diakenen van de PGDD en Hervormd
Dordrecht. Deze colleges bestaan uit diakenen van alle PKN gemeenten in
Dordrecht.
Voor de zomer kan elke diaken een voorstel voor een collectedoel meenemen naar
de vergadering van het College van Diakenen. In dit rooster zijn altijd 2 zogenaamde
vrije zondagen ingepland, waardoor de mogelijkheid bestaat om bijv. na een ramp,
hiervoor te kunnen collecteren. Worden deze niet gebruikt dan is de bestemming
voor de diaconie algemeen. Ook kan elke wijkdiaconie 4 keer in het jaar collecteren
voor het door hen gekozen diaconale wijkdoel en 1 keer met de bestemming
vluchtelingenzorg.
Soms krijgen wij als diakenen de vraag of wij een keer kunnen collecteren voor een
door u aangedragen collectedoel. Dit wordt dan besproken in het college en zo
mogelijk meegenomen bij het opstellen van het rooster.
U begrijpt nu hopelijk waarom wij niet gelijk aan deze vraag kunnen voldoen.
Diaken Willemien de Mol

Hartelijk dank voor de condoleancekaarten en e-mails
ontvangen na het overlijden van mijn zus. Ze ging graag mee met
de gemeentereizen en genoot van de adventsmaaltijden.
Ze hoorde een beetje bij de Wilhelminakerk.
X
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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.

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

Werkgroep Vorming en Toerusting vraagt

hulp !

De werkgroep Vorming en Toerusting is aan het nadenken over activiteiten voor het
volgende seizoen. Maar… wat is het lastig als je niet weet of er na de zomervakantie
nog steeds coronamaatregelen van kracht zijn, als je al zo lang weinig contact hebt
met gemeenteleden en daardoor niet goed weet waaraan behoefte is, er nog geen
vaste voorganger is.
Daarom vragen wij u om met ons mee te denken. Waar heeft onze gemeente
behoefte aan, waar hebt u behoefte aan?
Als wij met elkaar brainstormen over een nieuw seizoen, komen er mogelijke en
soms ook onmogelijke ideeën bij ons op. Dat is het leuke van brainstormen, maar
uiteindelijk leidt dat tot vastomlijnde plannen.
Laat u a.u.b. uw gedachten ook eens gaan en deel ze met ons. Met elkaar moet het
lukken om tot een mooi aanbod voor het volgende seizoen te komen.
Uw ideeën kunt u kwijt door een berichtje te sturen naar Willemien de Mol via
contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Trudi Ouwerkerk, Rob Landman, Willemien de Mol
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Boeken verbinden.
Nu het al zo lang niet meer mogelijk is, elkaar in de kerk
te ontmoeten, zoeken we naar mogelijkheden om toch
verbinding met elkaar te hebben. Allerlei manieren zijn
denkbaar en worden door velen benut: bellen, skypen,
appen, mailen, zoomen. Koffiedrinken na de streaming
van de kerkdienst via zoom; het is behelpen, maar beter
dan niks! Je moet dan wel gespreksstof hebben…
Om in het laatste te voorzien wil ik jullie van tijd tot tijd
een suggestie doen voor een te lezen boek. Ik zie het
helemaal voor me, hoe we elkaar gaan bellen: Heb jij het
boek al gelezen? Mag ik het van jou lenen? Wat vond jij
ervan? Snap jij nou hoe iemand zo’n boek kiest?
Geen leesgroep die bij elkaar komt voor een boekbespreking ( dat komt hopelijk wel
weer als het kan en mag) maar meerdere contactmomenten via Whatsapp, mail of
telefoon, of per brief, waarin mensen hun leeservaring delen.
De eerste titel geef ik jullie met het oog op de naderende 4 en 5 mei- herdenkingen.
De keuze - Edith Eger(1928)
Ze schreef het in 2017, het is het verhaal van haar verblijf als 16-jarige in
concentratiekamp Auschwitz, waar ze moest dansen voor kamparts Mengele.
Meer info over de schrijfster en het boek uiteraard op internet, bv. een mooi gesprek
van Jacobine Geel en een uitgebreid interview in de Volkskrant.
Reacties op dit stukje graag naar Hanneke Kroonen via contactformulier op
www.dewilhelminakerk.nl

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)

Bericht van de Wijkkassen
Onderstaand een overzicht van uw bijdragen in Februari 2021:
Wilhelminakerk
Petruskapel
Wijkkerk
€ 204.09
€ 80,62
Toekomst van de Kerk
€ 252.63
€ 107,50
Wijkkas
€ 157.53
€ 77,20
Jeugdwerk
Actie Musici
€ 270,00
Actie KND Kameroen
€ 982,10
Diaconie
En een overzicht van uw bijdragen in Maart 2021:
Wilhelminakerk
Petruskapel
Wijkkerk
€ 189,57
€ 83,75
Toekomst van de Kerk
€ 339,13
€ 67,49
Wijkkas
€ 184,03
€ 157,88
Jeugdwerk
€ 89,53
€ 16,88
Actie Musici
€ 90,00
Diaconie
€
4,00
Een ieder die heeft bijgedragen : Hartelijk Dank !
Wellicht ten overvloede…de Diaconie heeft een eigen bankrekening.
Giften t.b.v. de Diaconie a.u.b. dus niet op de rekening van de Wijkkas storten.
Heeft u vragen over de Wijkkas ? Aarzel niet ze te stellen !
Namens de Wijkkas,
Martin de Mol
contact via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Kerkelijke agenda
Zo 18 apr

10.00 u

Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Tineke Veldhuizen
Petruskapel Geen dienst / Streamingsdienst in de Wilhelminakerk

