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zondag 22 mei 2022 – 10.00 uur
6e zondag van Pasen – Rogate
bidt / vraag
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 wel te beluisteren via de kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663
voorganger
lector
organist
ouderling
diaken
koster

Ds. Frits Renes uit Rotterdam
Nienke Broekroelofs
Hans Okkerse
Stephan Blazis
Ron Ouwerkerk
Henk Nobel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Stichting Present Dordrecht - Papendrecht
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

 Crèche. : Willeke Blazis
 Kindernevendienst : Janneke van der Schelde

Bij de dienst
In deze dienst denken we met elkaar na over de verborgen God. Hoe kunnen we
leven met (en geloven in) een God die zich verborgen houdt? Ook in onze tijd
hebben we behoefte aan een God die zich laat zien en die, waar nodig, ingrijpt. In
het leven kennen we natuurlijk wel een grote kracht, die in alle omstandigheden het
goede zichtbaar maakt, namelijk de liefde. Hoe een verborgen God en de liefde met
elkaar verweven zijn, wordt het thema van deze dienst.
Ds. F.L. Renes

ORDE VAN DE VIERING
woord van welkom
inleidend orgelspel

Koraalvoorspel over 'Jesus Christus, unser Heiland'
van Dietrich Buxtehude (1637-1707)

VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
zingen
psalm 67: 1 en 3
BEMOEDIGING EN GROET
- gemeente gaat zitten kyriëgebed
gloria
lied 978: 1 en 4
moment voor de kinderen
DE SCHRIFT
gebed bij opening van de Schrift
e
1 lezing
Jesaja 45, 15-19
zingen
lied 664: 1 en 2
e
2 lezing
Johannes 15,9-17
zingen
lied 838: 1 en 4
UITLEG EN VERKONDIGING
orgelspel
zingen
lied 836: 1 en 2
(evt. melodie’, LvdK 1973, gezang 463)
- de kinderen komen terug uit de kindernevendienst GAVEN EN GEBEDEN
berichten uit de gemeente
toelichting op de gaven - inzameling
dankgebed en voorbede, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
- de gemeente gaat staan slotzang
Evangelische Liedbundel 376: 1 en 2 (Abba, Vader)
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij, d’ Uwe en anders geen
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

HEENZENDING EN ZEGEN - gezongen antwoord, Amen, amen, amen
orgelspel
Kerkdienst Hemelvaartsdag
Door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente DordrechtDubbeldam is een kerkdienst geregeld op Hemelvaartsdag, 26 mei 2022.
Deze dienst vindt plaats om 10.00 uur in de Petruskapel.
Voorganger is ds. Erik Schipper van Huis bij de Bron, Stadspolders.
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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: NL77 RABO 0373 7028 09 (nieuwe rekening)
Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters
Collecte diaconie
Stichting Present Dordrecht-Papendrecht
Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de
samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is
voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present
wil die schakel zijn. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor
vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken
hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1
dagdeel of voor langere tijd.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv
PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 22 mei 2022
Namens de diakenen Willemien de Mol
Diaconie
Via een contactpersoon ontvingen wij voor de diaconie € 20.00. Hartelijk dank.
De diakenen
Fietsen
N.a.v. ons wijkdoelproject ‘Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in
Nederland’ hebben we contact gehad met Vluchtelingenwerk Dordrecht, want ook in
onze stad zijn er mensen zonder papieren. Zoals u misschien nog weet zijn we ons
project in september gestart met een gift aan deze organisatie.
Maar, we kunnen nog meer doen. Fietsen schenken. Er is dringend behoefte aan
bruikbare fietsen. Dus.. hebt u een fiets die u niet meer gebruikt? Vluchtelingenwerk
Dordrecht en de mensen die door hen geholpen worden zijn er heel blij mee.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met Vluchtelingenwerk Dordrecht,
Spuiweg 93, tel. 078 639 9333 of met Willemien de Mol.
De diaconie

Wekelijks vindt u op het prikbord in de ontmoetingsruimte onder dit kopje namen en
adressen van mensen waaraan u een meelevend/bemoedigend kaartje kunt sturen.
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Voedselbank
In de maand mei van 2022 verzamelen we Koffie, thee en suiker.
En … natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum.
Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

Kerkelijke agenda
Do 26 mei 10.00 u
Zo 29 mei. 10.00 u

Hemelvaartsdag Dienst in de Petruskapel
Vg: Ds. Erik Schipper
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
vg: Pastor Barbara Broeren uit Puttershoek
Petruskapel, vg: Ds. Donkersloot

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:
mw A.C. van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. 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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