Jrg.20-nr.43

Zondag 27 juni 2021 – 10.00 uur
2e zondag van de zomer
liturgische kleur is groen
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. Petra de Nooy
Ida van der Linden
Hans Okkerse
Stephan Blazis
Annet de Vries
Pleunie de Lint van Driel en Joop den Otter
Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Diaconie algemene/ wijkdoelen
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst
Deze zondag gaat het over isolatie. Jezus gaat onderweg naar de dochter van
Jairus - met haast - want zij is ziek. Maar in alle gedrang van de menigte richting
Jezus, is een eenzame vrouw die ten einde raad is. In beslag genomen door één
ding, wat al haar denken bepaalt. Haar ziekte. En dan raakt ze Jezus aan.
Deze zondag, na de volgende stap in
de versoepelingen, hebben we het
over aanraken en hoe Jezus stil staat
en op zoek gaat.

ORDE VAN DE DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
koraalvoorspel over 'Es woll’ uns Gott gnädig sein'
Johann Pachelbel (1653-1706)
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
aanvang
psalm 84: 1 en 3
BEMOEDIGING EN GROET
kyriegebed
glorialied
lied 305
moment voor de kinderen
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
lezing
Marcus 5,22-43
zingen
lied 833 (3x)
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 834: 1, 2 en 3
GEBEDEN
*berichten vanuit de gemeente dmv. filmpjes of foto’s (indien aanwezig)
*filmpje door de Diaconie als toelichting op de gaven
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 1005: 1, 2 en 4
HEENZENDING EN ZEGEN
orgelspel
-------------------------------------------------------------------------------Collectedoel diaconie
De diaconale collecte van deze dienst is voor de ondersteuning van mensen die
door onvoorziene omstandigheden hulp nodig hebben.
Deze hulp kan bestaan uit financiële ondersteuning of broodnodige boodschappen.
Ook ondersteunt de diaconie mensen door het sturen van een kaart of andere
attenties.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 27 juni 2021
Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe
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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Aanmelden voor de kerkdienst
Omdat de PKN voorschrijft dat mensen zich vooraf moeten aanmelden voor de
kerkdienst, werken we ook in de Wilhelminakerk weer met aanmelden. U kunt zich
van maandag tot en met zaterdag tot 12.00 uur aanmelden via de website van de
Wilhelminakerk: www.dewilhelminakerk.nl.
Als u op zondagochtend naar de kerk komt, dan zullen we controleren of u zich
aangemeld heeft. Zo zorgen we dat we ons aan het maximum van 60 aanwezigen
kunnen houden, en voldoen we aan de richtlijnen van de PKN.
Natuurlijk blijven de regels rondom corona wel gelden, dus als u klachten heeft die
op corona wijzen, blijft u dan wel thuis. En in de kerk: handen desinfecteren bij
binnenkomst en voldoende afstand houden. Ook zal bij de ingang van de kerk een
aantal gezondheidsvragen gesteld worden.
Groeten, Bram Naaktgeboren, scriba
Vooruit met de Geit (slot)
Op zondag 27 juni 2021 wordt het project in Kameroen “Vooruit met de Geit”
afgesloten.
Wat is er vooral door de kinderen hard gewerkt om dit project tot een succes te
maken. De werkgroep geeft met veel plezier de resultaten door.
Het totale bedrag is € 2.985,18 (daarvan hebben de kinderen € 1.007,10 voor hun
rekening genomen).
Leuker is het om de bedragen te vertalen naar andere begrippen.
€ 2.985,18 wil zeggen: 17 geiten
èn 7 energiezuinige ovens
èn 5 kruiwagens
èn 1 theologiestudent 1 jaar opleiden
In de dienst van 27 juni a.s. worden alle acties in een prachtige power-point
presentatie nog eens getoond. Mooi om te zien hoeveel er wèl door kon gaan.
De actie werd overigens voorbereid door een tijdelijke werkgroep. Vindt u het leuk
om een keer mee te werken met een kort durende actie, neem gerust contact op met
één van de diakenen. Het nieuwe project staat al in de steigers en wordt in
september gepresenteerd, maar dan is er een jaar (een beetje) werk aan de winkel.
Tot slot dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan het welzijn van de bevolking
van Noord-Kameroen. Een groet van Willemien, Mirjam en Annet
Talentenbank in juli en augustus 2021.
Voor de zomervakantie aanbreekt nog een berichtje van de Talentenbank.
U kunt zich uiteraard zowel via de website als telefonisch blijven aanmelden.
Mogelijk krijgt u niet direct een reactie omdat ook wij even op vakantie zijn.
In september als het kerkelijk seizoen weer begint, zijn wij weer volop met het werk
voor de Talentenbank bezig.
Een groet van Rineke Mol en Annet de Vries

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
Hanneke Kroonen
Mieke van der Schelde
Nog een geslaagde in onze gemeente.
Twee weken geleden meldden we dat er drie examenkandidaten geslaagd waren.
Op dat moment was er nog een examenkandidaat maar die had nog geen uitslag.
Inmiddels heeft zij afgelopen maandag te horen gekregen dat ze geslaagd is. Van
harte gefeliciteerd en veel succes met je toekomstplannen. In de kerk ligt een
felicitatiekaart voor haar. Leuk als u uw naam hierop zet.
Jeugdouderlingen Stephan en Ronald
www.dewilhelminakerk.nl
Volg ons via Instagram: jeugdwilkerk
Nieuws van de beroepingscommissie
De afgelopen vergaderingen hebben we nagedacht over het opstellen van een
vacaturetekst voor de nieuwe predikant. Deze is inmiddels af en kunt u vinden op
www.dewilhelminakerk.nl. Daarnaast zal de vacature geplaatst worden op de
website van de PKN. In de komende tijd zal de vacature ook op diverse andere
kanalen te vinden zijn.
Mocht u een geschikte kandidaat aan willen dragen, dan kan dat. U kunt ons
bereiken via beroepingscommissie-wkpk@outlook.com
Onze eerstvolgende vergadering is op di. 6 juli waarin we aangedragen kandidaten
zullen bespreken.
De beroepingscommissie
Orgelconcert
Het leven wordt weer wat normaler langzamerhand. Zo zijn ook de
toeristenconcerten in de Grote Kerk op zaterdagmiddag weer gestart, nog weinig
toeristen, wel Dordtenaren. En afgelopen zaterdag waren er diverse mensen uit de
Wilhelminakerk en de Petruskapel om te luisteren naar Hans Okkerse, een van de
organisten van de Wilhelminakerk, die op het Bach-orgel in de Grote Kerk speelde.
Samen met zijn dochter Manja die viool speelde, brachten ze een paar mooie
stukken van Bach ten gehore. Een waar genoegen om naar te luisteren.
We mogen blij zijn met zo’n organist in de Wilhelminakerk.
Joke van de Bandt-Stel

Steun Kerk In Actie met uw cartridges en mobieltjes
Verzamel thuis en op het werk alle cartridges en mobiele telefoons en
lever ze in voor Kerk In Actie. Met deze waardevolle bijdrage kunnen zij
nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
In de ontmoetingsruimte staat de inzamel box. Anneke Gerritsen

Petruskapel
Twee verlamden, een wereld van verschil
Het afgelopen jaar heb ik als verpleegkundige in het
ziekenhuis gewerkt op de corona afdeling. Dat was best
heftig. Alle patiënten lagen in strikte isolatie, niemand mocht
er bij. Ook niet als de patiënt in de war was of heel erg ziek.
Die isolatie heeft veel indruk op me gemaakt. Meerdere
oudere mensen in het ziekenhuis hebben ook tegen me
gezegd: ‘Dit is nog erger dan de oorlog. Toen hadden we in
ieder geval elkaar nog!’
Het is wel heel bijbels om voor je naaste te zorgen. Tegenwoordig noemen we dat
mantelzorg, de zorg voor familie of vrienden of buren waar je niet voor wordt
betaald. Het is iets waar Jezus al over sprak. Daarom heb ik twee bijbelgedeelten
gezocht waarin je kunt zien hoe belangrijk dat is, die mantelzorg. En dan bedoel ik
niet omdat er bezuinigd wordt in de zorg (!) maar gewoon hoe belangrijk het is dat er
iemand is die van je houdt en daarom voor je zorgt.
Het eerste gedeelte is Lucas 5:17-26. Daar lees je over een verlamde man die 4
vrienden had. Deze vrienden laten zich door niets tegenhouden en brengen hem bij
Jezus. En hij geneest! Wat zal deze man blij zijn geweest dat hij deze vier
mantelzorgers had!
Het tweede gedeelte is Johannes 5:2-15. Daar lees je over een man in Bethesda die
al 38 jaar verlamd lag te wachten bij het bad in Bethesda, tot het water in beweging
zou komen. Maar hij had niemand om hem naar het water te helpen… Hier
ontbreekt mantelzorg. Het is toch erg als je dat moet zeggen: ‘Er is niemand om mij
te helpen…’
Over deze twee gedeelten wil ik het komende zondag hebben in de Petruskapel. In
eerste instantie dacht ik: oké, dit zijn twee soortgelijke verhalen over een verlamde
man die door Jezus genezen wordt. De één heeft vrienden die hem helpen, de
ander niet, dat is het verschil. Ik had niet gezien hoe verschillend deze twee
verlamden waren! Ik dacht dat de boodschap wel duidelijk zou zijn: Hoe belangrijk
het is dat we elkaar helpen en liefhebben. Dat God graag wil dat wij voor elkaar
zorgen. En natuurlijk is dat waar, maar dat is niet waar het in deze verhalen om gaat!
Er is iets wat nog belangrijker is dan mantelzorg en nog belangrijker dan genezing.
Komt u zondag naar de Petruskapel, dan vertel ik er meer over!
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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
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

Het Digitale Koffiedrinken.
Mooie gesprekken waren het.
Ondanks de afstand toch ook persoonlijke ontmoetingen.
Maar het mag weer... . samen, na afloop van de dienst, koffie drinken in onze eigen
kerk.
Daarom stoppen wij met ingang van zondag 4 juli met de digitale koffiepot.
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het lekkere digitale koekje bij de eigen koffie
en TOT ZIENS in onze Wilhelminakerk!
Maar niet vergeten....... wij houden ons aan de 1,5 meter!!!
Een groet van de digitale koffiedrinkers.
Kerkelijke agenda
Zo 4 jul
10.00 u

Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds Arend Noordam
Kerkdienst Petruskapel Pastor Anneke van Mansum

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
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)

