Jrg.20-nr.34

Zondag 25 April 2021 – 10.00 uur
4e zondag van Pasen - Jubilate
- Juich heel de aarde (Ps. 66,1) 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
organist
ouderling
diaken
zangers
koster

Ds Anke Dekker
Hans van de Weg
Patrice v.d. Heiden
Fenneke van Hasselt
Ida van der Linden en Nienke Broekroelofs
Gert van Bemmel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Wycliff Bijbelvertalers
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst:
Ons bestaan is vaak een wirwar van gedachten en zorgen, van goed en kwaad.
Niks harmonie en innerlijke balans. Steeds zijn we weer op zoek naar een antwoord
op de vraag wat we willen met ons leven, welke waarden nu echt van belang zijn.
Dat gebeurt tussen mensen, maar niet minder in ons zelf, in al die rollen die we
spelen. Je hoeft niet mee te huilen met alle wolven in het bos.
Je kunt ook een ander lied zingen.
Het is geen triomfantelijke liefde die ons in het Paasfeest gegeven wordt.
Het is een solidaire liefde. Dat is het kenmerkende en mooie van Pasen.
Het is nog donker in onze wereld.
Dat is de realiteit van ons ruziezoekend bestaan dat in ons zit, met al onze strijdbare
en tegenstrijdigheden, Maar tegelijk: het licht brandt.
Jezus blijft ons nabij. Symbool voor Eeuwig leven.
ds. Anke Dekker

ORDE VAN DE VIERING
woord van welkom
inleidend orgelspel
Entrée (Lefébure-Wély, Louis James Alfred)
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvang
psalm 65: 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
kyriegebed
glorialied
lied 302
filmpje voor de kinderen
DE SCHRIFT
gebed bij de opening van de Schrift
eerste lezing Genesis 28, 10-22
zingen
lied 107: 1 en 2
tweede lezing Johannes 10, 22-30
zingen
lied 339c
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 342
GEBEDEN
-berichten vanuit de gemeente dmv. 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 943
HEENZENDING EN ZEGEN
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
Diaconie – collectedoel
De diaconale collecte is voor Wycliffe Bijbelvertalers
Hun doel is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn/haar
eigen taal. Hiermee geven zij invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19)
om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO134939840 tnv
Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 25 april 2021
Hartelijk dank voor uw gift.. Willemien de Mol

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.

Gisteren werd ik verrast met een mooie kaart van
de Wilhelminakerk en gelukwensen voor mijn
verjaardag van een mooi aantal gemeenteleden.
Hartelijk dank daarvoor, vond ik echt geweldig.
Maakt me weer een beetje blijer met onze kerk. Ik
maak van de gelegenheid gebruik om de beroepingscommissie veel sterkte en
succes te wensen. Hartelijke groet, XX

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

Openingsplan
Kan de kerk weer veilig open of niet? Die vraag is niet zo simpel te beantwoorden
als je ziet dat de besmettingscijfers nog steeds toenemen en de overheid
tegelijkertijd voorzichtig weer meer toestaat. Kunnen wij dan weer de Wilhelminakerk
en Petruskapel openen?
Het moderamen heeft besloten mee te gaan in het openingsplan van de overheid en
stap 2 van het openingsplan als moment te gebruiken waarop we de kerk weer
-beperkt- open kunnen laten gaan. In stap 2 van het openingsplan mag er weer
binnen gesport worden en zijn kunst- en cultuurbeoefening binnen weer toegestaan.
De overheid mikt er op dat dit half mei weer zou kunnen en daar mikken wij dan ook
op. Natuurlijk kan dat toch later worden als het de verkeerde kant op gaat met de
besmettingen, maar we hopen natuurlijk dat we met Pinksteren elkaar in een kleine
groep weer kunnen ontmoeten in onze eigen kerkgebouwen.
Bram Naaktgeboren, scriba

Wil's Kleding Ketting
We willen graag met vrouwen uit de gemeente
een kleding ketting opzetten. Het is heel simpel: je
zoekt kleding en accessoires uit die je niet vaak
draagt, die gaan naar de volgende in de ketting,
die mag er wat uit halen en bij doen en zo de hele
ketting langs. De tassen gaan twee keer de ketting
rond. Zo zijn we duurzaam bezig en hebben we
contact via de app-groep. Wil je meer informatie of
je aanmelden mail dan naar wilaanmelden@gmail.com. Ida van der Linden
Stefan Jongkind
Kerkelijke agenda
Zo 2 mei
10.00 u

Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds Anje de Kuiper
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)

Joods leven / Arpad Weisz / De Wil
De herinneringen aan de grote Joodse voetbaltrainer ARPAD WEISZ (1896-1944)
leken meer dan zestig (!) jaar uit de geschiedenis van Dordrecht verdwenen te zijn.
De archivaris van de voetbalclub DFC, Arie Heijstek, doorbrak de stilte in 2007 rond
het verleden van de vluchteling uit Italië, die met zijn gezin in februari 1939 in
Dordrecht aankwam.
Zijn naam werd voor de eerste keer (!) weer op een stedelijke herdenking genoemd
op 4 mei 2008 in de Wilhelminakerk. Die dag werd twee keer de Bachcantate
uitgevoerd onder leiding van dirigent Ries van der Zouwen.
In de ochtend gebeurde dat in een normale kerkdienst. In de middag waren
vijfhonderd mensen uit de stad naar de Wilhelminakerk gekomen voor de stedelijke
herdenking. Het enige verschil in de kerkzaal was dat in de ochtend het kruis

zichtbaar was en er in de middag de Nederlandse vlag overhing. De stichting
Dordtissimo en de Wilhelminakerk maakten dit brede dagprogramma mee mogelijk.
Burgemeester Ronald Bandell sprak in de middag. Piet van Huizen droeg met zijn
kleindochter Vera het veteranengedicht voor, psalm 43 klonk in relatie tot
verzetsman Leendert Keesmaat en de geschiedenis van Dordrecht in de jaren 40-45
werd verteld. Dat gebeurde met medewerking van Jens van der Vorm en Kees
Weltevrede. In het verhaal over Dordt in de oorlog, werd Arpad Weisz en zijn band
met Dordt genoemd. Hij kwam met zijn gezin als vluchtelingen naar Dordt en werd in
augustus 1942 uit zijn huis gehaald aan het Betlehemplein voor transport naar het
oosten, de dood tegemoet.
Deze week is er een actie begonnen op petitie.nl om mensen te vragen te tekenen
voor een Arpad Weisz pad bij het Weizigtpark. De stichting Stolpersteine heeft het
initiatief genomen.
Joods leven / rabbijn Katan / De Wil
,,We zijn vertrokken... De Jodenvervolging
in Dordrecht 1940-1945". Dat is de titel van
het Jaarboek 2021 van de vereniging OudDordrecht. Het boek 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. Het boek over het Joodse
leven vin Dordrecht verhaalt ook over het
wegvoeren van de laatste rabbijn van de
stad : Bernard Katan. De rabbijn en zijn
gezin werd gehaald in november 1942 uit
hun huis aan de Rozenhof. Vier
stolpersteinen voor die woning
herinneringen daaraan. Het nieuwe boek
over die tijd herinnert ook aan contacten
met de met de Wilhelminakerk verbonden
Ds. W.W. Meynen.
Hij was in overleg met zijn collega Katan over heilige attributen uit de Synagoge aan
de Varkenmarkt, die veilig gesteld moesten worden. Dat regelde hij ook en werd
daarom ook enige tijd vastgezet door de bezetters. Uiteindelijk kwam de heilige
Thorarol terecht in Huize Pennings aan de Erasmuslaan. Eind september 2021
wordt die terug gegeven aan de Israëlische gemeente in Rotterdam, waaronder ook
Dordrecht valt.
Het was ook historisch gezien heel passend dat de Wilhelminakerk de plaatsing van
de herinneringsstenen voor het gezin Katan mee mogelijk maakte dankzij de inzet
van Rijk van der Lagemaat. Hij was overigens ook den belangrijke drager van de
dubbelde herdenking op 4 mei 2008 in de Wilhelminakerk.
Hans Berrevoets

