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Zondag 30 januari 2022 – 10.00 uur
4e zondag na Epifanie
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 wel te beluisteren via de kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663
voorganger
lector
organist
ouderling
diaken
koster

Drs. Marriëtte Pullen
Jeanine v.d. Steenhoven
Hans van de Weg
Bram Naaktgeboren
Stefan Jongkind
Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Mercy Ship Holland
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk



*U wordt dringend gevraagd elkaar
onderling te respecteren bij het
houden van gewenste afstand.
*In de kerk mag u zachtjes -op
spreekniveau- meezingen.
*Als u zich verplaatst in de kerk
dient u een mond-neus kapje te
dragen.

Kindernevendienst Online wordt verzorgd door Janneke van der Schelde

Bij de dienst
De jonge Suzanne van der Schot maakt, in haar zoektocht naar (de betekenis van) God,
kennis met de Amsterdamse Stadsmonniken. Religieuzen die in de stilte van hun eigen
huis of in de kerk, die zij als uitvalsbasis hebben, bidden voor de stad en haar bewoners
en de gastvrijheid beoefenen. Suzanne is aangesproken en diezelfde zoektocht brengt
haar bij het klooster van de oorspronkelijke stadsmonniken in Parijs. Het mysterie God
spreekt haar aan. Jezus zegt haar iets minder. ‘Hij leek me het braafste jongetje van de
klas’, zo zegt ze. ‘Iemand die je altijd op de vingers tikt wanneer je iets fout doet’. Nee, de
God van het Oude Testament, die zijn volk veilig door de zee leidt, de God van de
Psalmen, de brandende braambos, die grootsheid, spreekt haar veel meer aan.
Soms kunnen we wel denken, dat Jezus overal gezien en geliefd was, zeker vanwege de
wonderen die Hij deed, maar zo was het bepaald niet. Wanneer de jonge man Jezus
terugkeert naar de woonplaats van zijn jeugd kijken de mensen buitengewoon kritisch
naar hem. Zij kenden hem immers als de oudste zoon van de timmerman Jozef en zijn
vrouw Maria? De jongen, die de houtkrullen opveegde in de werkplaats van zijn vader.
Nu komt Hij terug om plaats te nemen in hun synagoge. Dat is tot daar aan toe. Maar als
Hij dan ook nog de aloude teksten uit de Jesajaprofetieën voor zichzelf claimt, wordt het
hen te gortig. Jezus maakt met zijn claim de van God Gezondene te zijn God veel te
concreet. Het lijkt hen veel beter wanneer God de mooie metafoor blijft, waarop een
mens alles kan projecteren.
Wij lezen het verhaal in Lucas 4. Marriëtte Pullen

ORDE VAN DE VIERING
woord van welkom
inleidende orgelspel
Deel uit partita ‘Auf meinem lieben Gott’ - D. Buxtehude
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
zingen
psalm 145: 1 en 3
BEMOEDINGING EN GROET
v
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gem
die hemel en aarde gemaakt heeft.
v
Hoor ons aan, Eeuwige God,
gem
hoor naar ons bidden!
v
Gij die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
gem
Blijf niet verborgen!
v
Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
gem
Heer, vergeef ons!
v
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw.
gem
Geef ons uw genade!
v
Breng ons in het reine met U en met elkaar.
gem
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht. Amen.
zingen
psalm 145: 5
kyriegebed
na ‘zo bidden wij’ zingen we Kyrie Eleison (3x) (lied 367d)
glorialied
lied 713: 1, 2 en 5
moment met de kinderen
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
eerste lezing Jesaja 61, 1 - 9
zingen
lied 530: 1 en 2
tweede lezing Lucas 4, 14-30
zingen
lied 530: 3 en 4
VERKONDIGING.
orgelspel
zingen
lied 321 (allen1, vrouwen 2, mannen 3, a 4, vr 5, m 6, allen 7)
GAVEN EN GEBEDEN
aandacht voor de gaven
gedachtenis
zingen
lied 961 – Niemand leeft voor zichzelf........
dankgebed en voorbede, stil gebed, ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
lied 146c: 1, 4 en 7
HEENZENDING EN ZEGEN - beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen’
uitleidend orgelspel
zingen
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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!
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

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
Collecte diaconie Mercy Ships Holland
Deze organisatie vaart met het ziekenhuisschip Africa
Mercy naar de armste landen in Afrika om daar medische
zorg mogelijk te maken door training en operaties.
Een tweede schip, de Global Mercy om nog meer hulp te
kunnen verlenen, is van 26 februari tot 14 maart in
Rotterdam. Er worden nog vrijwilligers geworven. Niet
alleen medisch personeel. Op de site staat veel
informatie en ook of hun uitnodiging “Come on board” door kan gaan.:
https://www.mercyships.nl/
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv
Diaconie Prot. Gem Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 30 januari 2022
Annet de Vries-Koppe, 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.
Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een ‘in memoriam’ worden i.v.m.
privacy op de website niet vermeld.
Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan
kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
BEDANKT
Lieve mensen,
Op zondag 16 januari werd ik verrast met de bloemen.
Op 13 januari daar voor vierde ik mijn negenenzeventigste verjaardag.
De eerste keer dat mijn liefste X er niet meer bij was.
Daarom hartelijke dank voor de bloemengroet.
XX.
Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de kerk. Voor mijn
verjaardag.
XX

De Wilhelminakerk is weer open
Na de persconferentie van de overheid heeft de PKN advies uitgebracht over
coronamaatregelen in de kerken. Wij volgen die op met een paar bijzonderheden.
We houden het maximum van de PKN aan van 50 mensen in het gebouw. We
werken zonder reservering; daardoor lopen we een klein risico dat we te veel
mensen in de kerk hebben. De laatsten die dan in de kerk arriveren zullen we
vragen vanuit huis de kerkdienst te volgen.
We gebruiken mondkapjes bij binnenkomst, bij het weggaan en andere
verplaatsingen in het kerkgebouw. We vragen u uw jas mee te nemen in de
kerkzaal, zodat we voor en na de dienst geen opstoppingen bij de kapstok hebben.
We mogen ook weer zingen in de dienst, zij het ingetogen. Verder houden we
anderhalve meter afstand, wassen onze handen bij binnenkomst en blijven thuis bij
symptomen die op corona wijzen.
Ook andere kerkelijke activiteiten zijn toegestaan in het kerkgebouw, natuurlijk
volgens de regels van afstand houden, handen wassen en mondkapjes.
Bram Naaktgeboren, scriba

Paasgroeten voor de Dordtse Poorten
Dit jaar zijn we er vroeg bij. De paasgroetenactie voor de
gevangenen van de Dordtse Poorten kan zoals het er nu
uitziet doorgaan. De diakenen mogen vanwege de Coronamaatregelen wederom niet zelf de zakjes met paaseieren
en een bloem brengen, maar net als vorig jaar zal het
overdragen aan de pastores van de gevangenis vast goed
verlopen.
Om te beginnen: we hebben nog maar heel weinig kaarten om aan de zakjes met
paaseitjes te binden. Wie heeft tijd en zin om te helpen deze kaarten te maken?
Het zijn neutrale kaarten, die met afbeeldingen van bloemen, vogels of een
landschap mooier gemaakt kunnen worden.
We komen graag een stapeltje brengen en weer afhalen.
Aanmelden bij Willemien de Mol of Annet de Vries, email via contactformulier op
www.dewilhelminakerk.nl
Op woensdagmorgen rond 10.00 afhalen in de Wilhelminakerk kan ook of zondag na
de dienst aan de diaken van dienst vragen.
Over het inleveren van paaseieren en de inpakavond zullen we u tijdig informeren.
Waarschijnlijk is op zondag 27 februari de start, maar dat hangt ook af van de
verdere versoepelingen.
Uw diakenen.
De Talentenbank
Voor de maand februari een kort en krachtig bericht:
Is er iemand te vinden die de werking van een CD-speler
kan uitleggen?
We zijn benieuwd of iemand dit talent bezit.
Aanmeldingen voor de talentenbank of het nu vraag of
aanbod betreft kunt u nog steeds bij ons kwijt.
Annet de Vries en Rineke Mol
email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Dinsdagmiddag-bijbelkring – 8 febr – nieuwe leden welkom!
Volgende week dinsdag start de bijbelgesprekskring weer. Tussen 14.00 en 15.30
lezen en overdenken we in de kerk een thema uit ons christelijk geloof. Wie zin
heeft, jong of oud, of ertussenin, kan eens komen kijken en meedoen. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Wel graag even aanmelden, dan stuur ik je een kopie ter
voorbereiding. Ds Riet Boogaard, email via contactformulier op
www.dewilhelminakerk.nl

Nieuwe gezichten in de kerkenraad
Een aantal mensen uit onze gemeente heeft aangegeven aan het werk te willen
gaan in onze kerkenraad:
 Jeanette Klop, die de nieuwe voorzitter van de kerkenraad zal worden. Zij
zal eerst nog het werk in de beroepingscommissie afronden.
 Anneke van Bleek, die de nieuwe scriba wordt. Voor het werk dat ze nu
doet, zoeken we nog vervanging. Het gaat dan om het verzamelen en

aanleveren van informatie voor de kerkdienst aan de ouderling, diaken en
andere medewerkers in de eredienst. En om coördinatie bij overlijden van
een gemeentelid. Ook zoeken we nog een tweede scriba die Anneke kan
ondersteunen.
 Tea Oostenrijk-Baron, die ouderling wordt in de Petruskapel; zij is nieuw in
de Wilhelminakerk-Petruskapel maar heeft in haar vorige gemeente ook in
de kerkenraad gezeten.
Als u bezwaar heeft tegen de bevestiging van deze ambtsdragers, dan kunt u dit tot
uiterlijk 13 februari schriftelijk en onderbouwd indienen bij de scriba,
scriba.wilhelminakerk@gmail.com
Bram Naaktgeboren, scriba

Wilcome - wilgenknotten
Zaterdag 19 februari mogen wij knotgroep Alblas weer helpen
met het wegwerken van het gezaagde hout. Lekker actief,
buiten en binnen covid maatregelen mogelijk. De zaterdag
meteen vroeg en actief begonnen en met erwtensoep als einde
(rond 13 uur).
Samen ontvangen we een leuk bedrag voor het goede doel.
Meld je aan bij Lennard (email via contactformulier op
www.dewilhelminakerk.nl
voor meer details. De leiding

De Petruskapel is weer open
Ook in de Petruskapel zijn we weer open gegaan. We volgen
de adviezen van de PKN met een paar bijzonderheden.
We houden een maximum aan van 30 mensen in het gebouw
en in de praktijk is dat geen probleem.
We gebruiken mondkapjes bij binnenkomst, bij het weggaan en
andere verplaatsingen in het kerkgebouw. We vragen u uw jas
mee te nemen in de kerkzaal, zodat we voor en na de dienst
geen opstoppingen bij de kapstok hebben.
We mogen ook weer zingen in de dienst, zij het ingetogen. Verder houden we
anderhalve meter afstand, wassen onze handen bij binnenkomst en blijven thuis bij
symptomen die op corona wijzen.
Ook andere kerkelijke activiteiten zijn toegestaan in het kerkgebouw, natuurlijk
volgens de regels van afstand houden, handen wassen en mondkapjes.
Bram Naaktgeboren, scriba

Kerkelijke agenda
Ma 31 jan 20.00 u
Di 1 feb
20.00 u
Wo 2 feb
19.45 u
Zo 6 feb.
10.00 u

Werkgroep Eredienst, Wilhelminakerk
Beroepingscommissie, Wilhelminakerk
Samen boeken lezen, Wilhelminakerk
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Arend Noordam
Petruskapel, vg: Drs. Marriëtte Pullen

Verantwoording gift:
Ontvangen van de fam. van B. i.v.m. hun verhuizing buiten Dordrecht een enveloppe
met daarin collectebonnen met een waarde van € 419,50 bestemd voor de diaconie.
Hartelijke dank
Anneke Gerritsen

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
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)

Diakonaal Aandachtscentrum
We helpen mensen om een stabiele plek te vinden en
contacten op te doen.
Onze vrijwilligers sluiten aan bij de vragen van
bezoekers en bieden een luisterend oor.
Een bezoeker zegt: “Als je hier komt en wordt
opgevangen, ontmoet je elkaar en doorbreek je
eenzaamheid. Je leeft met elkaar mee, je schept een
band. Het heeft hier een huiskamergevoel. Je mag er
zijn en je mening geven.”
Veel bezoekers noemen dat het Aandachtscentrum een rustige plek en een plek
waar je gezien wordt, waar echt aandacht voor je is. Je kunt een praatje maken of
gewoon even zitten, een kop koffie drinken en de krant lezen.
Mensen komen voor de gezelligheid en om ritme in hun dag te hebben.
Het Aandachtscentrum vormt voor onze bezoekers een veilige plek in een soms
onveilig aanvoelende wereld.
Bezoekers zeggen: “Er is hier geen druk, geen stress. Ik kan hier uitrusten. Mensen
hebben tijd voor mij. Dit is daarom een bijzondere plek, op andere plekken wordt
vele van je verwacht en geëist. Dat hoeft hier niet.”
In het Aandachtscentrum worden voor en door onze bezoekers activiteiten
georganiseerd, zoals taalgroepen, uitstapjes en creatieve middagen, en waar nodig
helpen we bezoekers de stap te maken naar hulp.
Bezoekers die meehelpen in het Aandachtscentrum geven aan zich nuttig en
waardevol te voelen en nieuwe dingen te leren.
Een bezoeker zegt: “Ze vinden me goed genoeg om me te vragen voor dingen en
dat vind ik fijn. Dan voel ik mij gezien en belangrijk. Graag wil ik dan iets terug doen.

Als anderen gelukkig worden van de dingen die ik organiseer, voel ik me daar heel
goed bij. Ik leer veel over mezelf tijdens het samenwerken en organiseren, en ook
over andere culturen en perspectieven. Dit zorgt bij mij voor meer begrip voor de
ander.”
Het Aandachtscentrum is ooit opgericht door de protestantse kerken in Dordrecht en
Zwijndrecht, om concreet gestalte te geven aan hun diaconale opdracht.
Dat doen we, gesteund door de kerken, nu al bijna dertig jaar.
De afgelopen periode is pittig geweest; door corona werden we beperkt in onze
mogelijkheden, terwijl de nood onder onze bezoekers groeide.
Maar met hulp van vele vrijwilligers gaan we door en blijven we uitreiken naar
mensen in nood.
Wij geloven in een God voor wie ieder mens telt en we zien in Jezus een voorbeeld
van hoe er naar mensen omgezien wordt.
Daarom hopen we ook dit keer weer te mogen rekenen op uw steun. Financieel, in
gebed of als vrijwilliger. Helpt u ons helpen?
Meer informatie op aandachtscentrumdordrecht.nl
Interesse in vrijwilligerswerk bij het Aandachtscentrum? Stuur een bericht naar
coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl

