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Zondag 10 oktober 2021 – 10.00 uur
4e zondag van de herfst
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
koster

Ds. Ton Zoutman
Pleunie de Lint van Driel
Hans van de Weg
Ronald v.d. Schelde
Annet de Vries
Anne Idzinga

Uw gaven worden gevraagd voor

In de kerk mag u zacht, op
spreekniveau, meezingen.
U wordt dringend gevraagd
onderling 1,5 meter afstand
te houden.

1 Diaconie - Wijkdoel
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

 Crèche. Maria Pals - Hoogvliet
 (Gr 1-8) Marianne Heeling

Bij de dienst
Het thema van de dienst is HIERNA.
Dat past bij Pasen maar ook tegen het einde van het kerkelijk jaar.
Over het hiernamaals wordt heel verschillend gedacht, ook binnen de kerk.
Ik zal daarom iets vaker “ik” zeggen en niet pretenderen dat mijn opvattingen
de laatste waarheid zijn.
Ik hoop dat deze dienst met de uitleg en verkondiging U allen zal
bemoedigen.

ORDE VAN DE DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
VAN BUITEN NAAR BINNEN
- de gemeente gaat staan stil gebed
aanvang
lied 287: 1, 2, 5
BEMOEDIGING EN GROET
vg Ons houvast is God de Eeuwige
g Bron van alle leven
vg Zijn aanwezigheid van liefde
g is er altijd.
vg De Heer zij met u
g Ook met u zij de Heer.
kyriegebed, met na “Wij roepen U” gezongen Kyrie: lied 367 d
lied van toenadering lied 377: 1, 2, 3, 4
- de gemeente gaat zitten moment voor de kinderen - daarna mogen ze naar de kindernevendienst
DE SCHRIFT
inleiding thema
gebed van de zondag
1e lezingen
Prediker 8, 8 en Prediker 12, 6 t/m 8; 1 Korintiërs 15, 44 t/m 49
zingen
lied 797: 1, 2, 6, 7, 8
2e lezing
Johannes 11, 1 t/m4; 17 t/m 25; 43 t/m 45
UITLEG EN VERKONDIGING
orgelspel
zingen
lied 139: 1 en 4
muzikaal intermezzo ‘Geef mij nu je angst’ - You tube
GAVEN EN GEBEDEN
toelichting op de gaven
gedachtenis
zingen
lied 961
dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
- de gemeente gaat staan slotzang
lied 825: 1 en 5
HEENZENDING EN ZEGEN, met gezongen Amen, amen, amen
orgelspel
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Uitnodiging
Na de kerkdienst wordt u van harte uitgenodigd voor een
kopje koffie/thee. Dit wordt geschonken bij het luik in de
ontmoetingsruimte. Vervolgens zoekt u een plekje met
voldoende afstand. In de kerkzaal is ruimte genoeg! Voor
de kinderen is er frisdrank/limonade in de linker zijbeuk
van de kerkzaal.
Zoek met je koffiekop de ruimte op!
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
Collectedoelen
De diaconale collecte van 10 oktober 2021 is voor hulp aan mensen die in
Nederland verblijven zonder papieren en daardoor grote moeilijkheden ondervinden.
We denken niet alleen aan vluchtelingen maar ook aan arbeidsmigranten in soms
uitzichtloze situaties.
Het betreft ongeveer 30.000 mensen die ongedocumenteerd in ons landen proberen
te overleven.
Altijd in angst om opgepakt en uitgezet te worden.
Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die helpen om deze mensen informatie, advies
en scholing te geven en zo hun zelfredzaamheid te vergroten.
Ongeveer de helft woont in Amsterdam. In het Wereldhuis kunnen mensen even op
adem komen. Het is een ontmoetingscentrum van de Protestantse Diaconie
Amsterdam. In de Bijlmer is het oecumenisch centrum “Stap verder” Daar wordt bij
voorbeeld een medisch spreekuur gehouden. In “Stap verder” zijn de kerken
diaconaal present voor mensen die nergens anders terecht kunnen.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 10 oktober
2021
Misschien wilt u wel helpen om dit jaarproject van de diaconie WilhelminakerkPetruskapel vorm te geven?
We horen graag of u een jaartje mee wil denken en doen.
Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe
Stapje voor stapje
Na de recente versoepelingen van de coronamaatregelen door de overheid, heeft de
PKN ook haar advies bijgesteld. We hebben dit in de Wilhelminakerk als volgt over
genomen.
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Belangrijkste wijziging is dat we geen bezoekers van de kerkdienst meer registeren.
Niet meer in de dagen voorafgaand aan de kerkdienst; ook niet in de kerk zelf.
De anderhalve meter afstand laten we ook los, maar we vragen u wel om daar
verstandig mee om te gaan en gepaste afstand te houden. U kunt weer gebruik
maken van de garderobe om uw jas op te hangen; ook daar geldt natuurlijk de vraag
om gepaste afstand te houden.
Ongewijzigd is: handen ontsmetten bij binnenkomst, gebruik van de looproutes,
collecte met schalen bij de uitgang en zingen op spraakniveau. Bij het koffiedrinken
vragen we u om met uw koffie of thee de ruimte op te zoeken en niet bij het luik te
blijven staan.
We zullen het aan de gastpredikanten overlaten of ze bij de uitgang gaan staan, bij
het koffiedrinken of – want zo kan het uitkomen – direct weggaan.
Los van de kerkdiensten: als we het gebouw verhuren voor andere evenementen,
dan zullen we er op toezien dat de hurende partij de bezoekers controleert met de
coronacheck-app.
Scriba Wilhelminakerk-Petruskapel
Leerhuis Grote Kerk-Wilhelminakerk
In het leerhuis 2021-2022 besteden we aandacht aan de achtergronden van de
liturgie. Waarom is de opzet van een kerkdienst zoals die is. Het gaat over de inhoud
van de samenkomst van de gemeente. In de loop van de bijeenkomsten gaan we
het hebben over het kerklied, de opbouw van een dienst, de inhoud van de gebeden
en nog veel meer. De eerste keer op maandag 11 oktober om 20.00 uur is gewijd
aan het ontstaan van de kerkdienst vanuit de synagoge. Hoe kwamen de eerste
christenen samen, hoe vierden ze en wat was voor hen belangrijk? We lezen een
tekst van Justinus uit de 2e eeuw, waarin een huiskamer bijeenkomst wordt
beschreven. We treffen daar al de kern van onze liturgie aan. U bent van harte
welkom en u kunt zich opgeven tot zondag 10 oktober via het contactformulier op de
website www.dewilhelminakerk.nl en geeft u daarbij op met hoeveel personen u wil
komen.
Namens Werkgroep Vorming en Toerusting,
Rob Landman
Wilcome - gamen
Aanstaande vrijdag 15 oktober spelen we
met elkaar (bord)spellen. Het samenspelen
is belangrijk. Het is om onze handen bezig
te houden tijdens het kletsen. Heb je een
leuk spel wat je graag speelt, neem het
mee en vind medespelers.
Vaste tijd en plaats (20 uur, Wilcomehok)
De leiding
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De Talentenbank
Een dringende oproep aan schoonmaaktalenten om zich op te geven voor
schoonmaakwerkzaamheden in de Wilhelminakerk. Op woensdagmorgen wordt de
kerk onder handen genomen door 1 of 2 vrijwilligers, maar elk ander moment van de
week is, in overleg, heel erg welkom om een paar uur de handen uit de mouwen te
steken. Als een team van vrijwilligers dit bij toerbeurt op zich wil nemen, zou dat heel
fijn zijn.
Heb je interesse? Meld je aan bij Annet de Vries of
Rineke Mol via het contactformulier op de website.
www.dewilhelminakerk.nl

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.
Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een ‘in memoriam’ worden i.v.m.
privacy op de website niet vermeld.
Maar, meeleven doet goed!
Geef het aan ons door via het contactformulier op de website als u een
aandachtspuntje heeft.
www.dewilhelminakerk.nl
Kerkelijke agenda
Ma 11 okt 20.00 u
Di 12 okt
14.00 u
Vr 15 okt
20.00 u
Zo 17 okt. 10.00 u

Leerhuis Grote Kerk-Wilhelminakerk
Dinsdagmiddagkring
Wilcome – verrassend spannend
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Jos Aarnoudse
Kerkdienst Petruskapel, vg: Pastor Anneke van Mansum

Petruskapel
Deze zondag lopen we een stukje met Paulus en Barnabas
mee op hun eerste zendingsreis door Klein-Azië, het huidige
Turkije. Ze komen terecht in de stad Lystra en worden door
een misverstand het middelpunt van een religieus festival. De
scène in Handelingen 14 leest haast als een komedie, maar
ondertussen wordt er iets heel belangrijks duidelijk: de
boodschap van het evangelie is totaal anders dan mensen –
ook wij – van nature denken. Daarom is het belangrijk om ons
denken telkens weer door dat evangelie uit te laten dagen. Dat
laten we ook deze zondag weer gebeuren.
Hartelijke groet, Joren IJzerman
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LEUK!!!
Afgelopen Coronatijd heb ik als vrijwilliger meegewerkt in Het Diaconaal
Aandachtscentrum aan de Singel op zaterdagochtend. Eerst buiten helpen met het
uitdelen van brood en soep. Later binnen bezig bij het uitdelen van brood of tijdens
de inloop koffieschenken en een praatje maken met de bezoekers.
Doordat alle sporten weer zijn begonnen heb ik helaas mijn vrijwilligerswerk moeten
stoppen. Ik zoek geen vervanger maar ik wil iedereen uitnodigen om een keer een
zaterdagochtend mee te werken bij de inloop. Je bent een ervaring rijker na iedere
keer dat je meegewerkt hebt. Spreek me aan voor meer informatie of mail naar de
coördinator. coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl
Boukje Nederlof

Voor het team van de WilopZondag zijn we op zoek naar opvolgers van 2 van onze
teamleden. De werkzaamheden vinden vooral op donderdag en vrijdag plaats. Hoe
groter ons team, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Als je alleen maar af en toe
kunt helpen laat het dan ook weten, dan gaan we kijken hoe we de werkzaamheden
opnieuw kunnen verdelen. Het is wel handig als je met een computer kunt omgaan.
Voor meer informatie kun je mailen naar drukkerij.wk.pk@gmail.com
Team WOZ

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. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de
beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.
predikant:
In de vacante periode is ds. Riet Boogaard beschikbaar voor dringende
pastorale vragen. Zij is bereikbaar via 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)
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