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Zondag 29 mei 2022 – 10.00 uur
7e zondag van Pasen – Exaudi
Hoor
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

Pastor Barbara Broeren uit Puttershoek
Ida van der Linden
Hans van de Weg
Ronald v.d. Schelde
Willemien de Mol
Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Samen Dordt – Energiefonds
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

 Crèche. : Maria Hoogvliet
 Kindernevendienst : geen kindernevendienst

Bij de dienst
Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren voelen we ons, samen de
leerlingen van Jezus, wat verweesd. Onder de indruk dat Christus voor hun ogen
aan het zicht onttrokken werd door een wolk. Achtergelaten, maar niet zonder de
belofte van wat komt.
Daarom kijken we omhoog en staan we stil bij het priesterschap van Christus. In de
brief aan de Hebreeën (hoofdstuk 4 en 5) worden daar bijzondere dingen over
gezegd. Dit Bijbelboek heeft een sterke verbinding met het Oude Testament. Hoewel
dat soms op ons over kan komen als voltooid verleden tijd, ontdekken we dat juist in
Jezus er sprake is van voltooid tegenwoordige (!) tijd.

ORDE VAN DE VIERING
woord van welkom
inleidend orgelspel
‘Christe’ van Alexandre-Pierre-François Boëly (1785-1858)
VAN BUITEN NAAR BINNEN
stil gebed
zingen
psalm 27: 1, 4
BEMOEDIGING, GROET, DREMPELGEBED
- gemeente gaat zitten kyriëgebed
gloria
lied 146c: 1, 4, 7
moment voor de kinderen
DE SCHRIFT
gebed voor de zondag
lezing
Hebreeën 4:14 – 5:10
zingen
lied 517: 2, 3, 4
UITLEG EN VERKONDIGING
orgelspel
zingen
Welk een vriend is onze Jezus - Joh. de Heer 150
1. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen, in 't gebed aan onze Heer.
2. Leidt de weg soms door verzoeking dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden, tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen, dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is 't die ons schraagt.
3. Zijn wij zwak belast beladen en ter neer gedrukt door zorg,
dierb're Heiland onze toevlucht, Gij zijt onze hulp en borg,
als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig Híj verlaat ons nimmermeer,
- 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 lied 663: 1, 2
HEENZENDING EN ZEGEN - gezongen antwoord, Amen, amen, amen
orgelspel

Collecte diaconie
Samen Dordt – Energiefonds
Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat door de sterk stijgende energieprijzen veel
huishoudens in de problemen zouden gaan komen, ontstonden in verschillende
kerken in Nederland plannen om die huishoudens hulp te gaan bieden. In Dordrecht
is vanuit de kerken een werkgroep samengesteld om na te denken over hoe we dit
in onze stad kunnen realiseren. Ook de diaconieën hebben hierover nagedacht en
zo is het Energiefonds ontstaan.
Stichting Samen Dordt gaat het Energiefonds Dordt beheren. Stichting SUN gaat de
toetsing verzorgen.
De aanvragen worden gedaan via instanties die mensen begeleiden en hun
financiële omstandigheden kennen. Op deze manier worden de gelden eerlijk
verdeeld. We hopen dat mensen met financiële nood niet verder in de problemen
komen. Denkt u in aanmerking te komen voor deze financiële hulp of wilt u nadere
informatie, neem dan contact op met onze diaconie.
Dordtenaren die iets kunnen en willen missen, kunnen een donatie doen aan
Stichting Samen Dordt, NL16 RABO 0362598959 onder vermelding van
Energiefonds. De Stichting heeft een ANBI-status wat betekent dat giften
aftrekbaar zijn bij de belasting.
Daarnaast zijn uw gaven 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)
Namens de diakenen Willemien de Mol

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.
Dank!
Lieve mensen van de Wilhelminakerk en de Petruskapel,
Afgelopen zondag kwamen van twee kanten van jullie mooie
kerkbloemen naar me toe – wat een verrassing! Ik wil jullie dan ook heel hartelijk
bedanken – ik geniet er elke dag van; evenals van de bemoedigende kaarten die
dagelijks door de bus rollen en het aanbod van hulp; dat doet echt zo goed! Dan
besef ik extra hoe fijn het is om bij een kerk te horen. Want ja, met één arm ben je
behoorlijk beperkt, al kan ik gelukkig ook nog van alles.
De breuk in mijn bovenarm kan op een natuurlijke manier door botaangroei
genezen, a.s. dinsdag wordt definitief beslist of het zonder operatie mag. Hoe dan
ook gaat het een lange tijd duren – er volgt ook nog een traject fysiotherapie voor ik
weer veilig kan fietsen en autorijden! Het betekent dat het nog weken duurt voor ik
weer op bezoek kan gaan bij mensen – vóór juli reken ik daar niet op. Als er weer
een begin mogelijk is, laat ik het snel weten. Voor nu alvast een mooie voorzomer
gewenst. Een hartelijke groet van ds. Riet Boogaard.

Open Huiskring
Afgelopen vrijdag 20 mei kwamen we weer bijeen met de Open Huiskring. We
luisterden naar een aflevering van de podcast van Rikko Voorberg van 31 maart
(https://lazarus.eo.nl/blogs/lazarus-staat-op-donderdag-31-maart) en gingen aan de
hand daarvan met elkaar in gesprek. De titel van de podcast was “Hoe gemakkelijk
ik vergeet”. Het was een boeiende en gezellige avond.
Marian en Mirjam

Petruskapel
Verkondiging Petruskapel 29 mei 2022,
Zondag Weeskind
Deze zondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren,
wordt ook wel ‘Zondag Weeskind’ genoemd. Jezus is
opgevaren naar de hemel. Maar de Geest is er nog niet, die
komt met Pinksteren. Een verweesd gevoel is ons in 2022
soms niet vreemd. Ik zal de enige niet zijn die soms iets van
heimwee voelt naar het geloof van vroeger of naar de kerk
van vroeger… De Schriftlezing, uit Johannes 14, geeft een krachtige tegenstem. ‘Ik
laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug’, zegt Jezus. Hij stuurt de
Heilige Geest. De Parakleet, letterlijk: degene die erbij geroepen wordt. Sommigen
vertalen met ‘advocaat’. Luther vertaalde het met ‘trooster’. Waarbij je moet
bedenken dat ‘troost’ in Luthers tijd in de eerste plaats ‘houvast’ betekent. (Zo ook in
de Heidelbergse Catechismus Zondag 1 ‘Wat is uw enige troost beide in leven en
sterven’). Jezus zal ons zijn Geest geven. Iemand als Hij zelf, of eigenlijk: Hij is het
zelf. Voor deze Zondag zijn mooie liederen geschreven. Bijvoorbeeld Lied 663 ‘Al
heeft Hij ons verlaten’, Lied 666 ‘De Heer is opgetogen’. En lied 667 ‘Hij leeft, naar
de hemel gevaren’. Om thuis vast te zingen.
Ds Hans van der Sterre
Zondag 5 juni op het Pinksterfeest hoopt voor te gaan ds J. Noordam uit
Nieuwendijk, het viel niet mee om met Pinksteren een dominee te vinden vandaar
dat ik extra blij ben met zijn toezegging om te komen, eigenlijk zouden wij de dienst
buiten op het plein moeten doen zodat de hele wijk het kan horen maar we zullen
toch maar in de kapel blijven, u zingt mooi en luid genoeg.
zondag 12 juni komt gelukkig ds Schellingerhout weer want volgens mij is hij blij met
de mensen in de kapel en wij met hem, altijd weer een prettig weerzien en een
leerzaam uur, dus met Pinksteren verwacht ik een volle kapel en de week erna mag
dat wat mij betreft ook! Dick Piket
Collectebonnen zijn te bestellen via bankrekening
NL 42 RABO 0373 7025 66 t.n.v. CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam onder
vermelding van gewenste waarde/kleur, aantal en bezorgadres.
Er zijn kaarten van € 10 (20 oranje bonnen á € 0,50),
van € 15 (20 gele bonnen á € 0,75),
van € 25 (20 paarse bonnen á € 1,25).

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
Ma 30 mei 20.00 u
Do 2 juni
20.00 u
Vr 3 juni
15 00 u
Zo 5 juni.
10.00 u

Moderamen
Kerkenraad
werkgroep Vorming & Toerusting
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Vg.: Ds. Thea Bouwman uit Papendrecht
Petruskapel, vg.: Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk

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)

