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Zondag 12 juni 2022 – 10.00 uur
Trinitatis
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

Drs. Marriëtte Pullen
Vincent van Dorst
Hans van de Weg
Jan Verschoor
Annet de Vries
Gert van Bemmel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Stichting Open Doors
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

 Crèche. : Ieke van As
 Kindernevendienst : Annemiek Jongkind
Bij de dienst
Deze eerste zondag na Pinksteren wordt in de jaarlijkse cyclus van het kerkelijk jaar
zondag Trinitatis genoemd, de zondag van de heilige Drieëenheid: Vader, Zoon en
Heilige Geest en toch één God.
Het begrip Triniteit of Drieëenheid zult u in de Bijbel niet tegenkomen. Het is een
begrip, bedacht in de vroege kerk, om iets aan te geven van de flexibiliteit van de
ene God, die zich op verschillende manieren aan ons toont.
Dat is te begrijpen wanneer wij naar ons eigen leven kijken en naar de verschillende
rollen die we daarin spelen: Zo ben je dochter of zoon van je ouders, leerling op
school, partner van…, moeder of vader van je kind, werknemer in een bedrijf,
vriendin of vriend van je vriendin of vriend en toch ben en blijf je dezelfde persoon.
De gedachte van de Heilige Drieëenheid van God is geworden tot een dogma van
de kerk, maar eigenlijk sluiten het woord ‘dogma’ (een min of meer gestolde
leerstelling) en ‘Drieëenheid’ elkaar uit. Juist het idee, dat we een dynamische God
hebben, die in elk tijdsbestek en op elke plaats mensen aanspreekt in hun eigen
taal, maakt de relatie tussen God en mens levend en levendig.
Marriëtte Pullen

ORDE VAN DE VIERING
woord van welkom
inleidend orgelspel
Elevation, Albert Alain
VAN BUITEN NAAR BINNEN
zingen lied 275: 1, 2 en 3
stil gebed
GROET EN BEMOEDIGING
v
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g
die hemel en aarde gemaakt heeft
v
De Heer zij met U
g
ook met u zij de Heer
DREMPELGEBED

v
g
v
g
v
g
v
g
v
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Hoor ons aan, Eeuwige, zie naar ons om!
U, die wij Schepper noemen,
vernieuw ons bestaan.
U, die wij de Christus noemen,
zie ons, zoals wij zijn, in al onze beperktheid.
U, die wij de Geest van God noemen,
schep in ons een nieuwe geest.
Zodat ons leven uw goedheid toont.
Zodat wij onszelf en elkaar kunnen vergeven
en dat ook van harte willen.
Laat lichten uw aangezicht.
En doe ons een licht zijn in onze wereld. Amen.

zingen lied 275: 4 en 5
- gemeente gaat zitten kyriegebed - Na elke bede zingen wij lied 367d
gloria
lied 305: 1, 2 en 3
DE SCHRIFT
gebed van deze zondag
moment voor de kinderen
lezing I Handelingen 8, 26-40
zingen lied 705: 1 en 2
lezing II Matthéus 28, 16 t/m 20
zingen lied 705: 3 en 4
VERKONDIGING
meditatief orgelspel
zingen lied 304: 1, 2 en 3
GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA (staande)
v
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
g
en in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren
uit de Vader voor alle tijden,
v
God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren,
niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is
geworden.
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Die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel
en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is
mens geworden;
Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en
begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader
en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden.
En aan zijn Rijk zal geen eind komen;
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de
Vader en de Zoon,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de Profeten.
En één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Wij belijden één Doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de
wereld die komt. Amen.

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 704: 1, 2 en 3
HEENZENDING EN ZEGEN
gezongen antwoord, Amen, amen, amen
orgelspel
---------------------------------------------------------------------------------------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
De diaconale collecte voor deze week is bestemd voor Stichting Open Doors.
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten
en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed, verspreiding van
bijbels en studiemateriaal. Daarnaast bereiden zij in bedreigde en onstabiele
gebieden christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. In de vrije wereld lichten
zij christen voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen
meevoelen en hen actief helpen.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 12 juni 2022
Namens de diakenen Stefan Jongkind
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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.
Koffie-Kan Donderdag 16 juni
Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag
voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op
donderdag 16 juni 2022 tussen 14.00 en 16.00 uur.
Maaike, Rob en Anne.

Geslaagd!
Uit onze gemeente heeft Jonathan van de Minkelis
eindexamen gedaan. Hij heeft afgelopen donderdag te
horen gekregen dat hij is geslaagd. Van harte
gefeliciteerd met je diploma, Jonathan! Veel succes
met je vervolgstudie aan de TU in Delft.
Stephan en Ronald, jeugdouderlingen
Kledingbank
In de maand Juni van 2022 verzamelen we voor de
kledingbank: nieuw ondergoed en sokken/kousen
Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

Petruskapel
Bij de dienst van 12 juni in de Petruskapel
In de Petruskapel lezen we vandaag Handelingen 3: 1-10, het
verhaal van een kreupele man, zittend aan de Schone Poort
van de tempel in Jeruzalem, die genezen wordt door het
aanroepen van de Naam van de Here Jezus. Het staat er zo
eenvoudig, dat Petrus en Johannes naar de tempel gingen om
te bidden, maar het getuigde wel van moed. Daar was het
centrum van de haat tegen Jezus en die haat kon zich heel
gemakkelijk ook tegen de discipelen richten. Niets is zo
hardnekkig en vasthoudend als de satan wanneer die de kans krijgt om zijn gif te
verspreiden. En de gedachtenis aan het verlossingswerk van de Here Jezus kan dan
maar beter zo snel mogelijk verdwijnen. Het is een ontkenning die ook in onze tijd
veel wordt gedaan, zelfs binnen de kerk. Je moet van goeden huize komen om je
daartegen te verzetten. Wanneer deze discipelen dus naar de tempel gaan getuigen
ze van een moed die alleen door de Heilige Geest kan zijn ingegeven. Het is de
waarheid van de boodschap, het is de vreugde over de genade die moed geeft.
Maar het bidden in de tempel betekent ook dat ze hun oude gewoonten om de Here
God te eren niet hebben opgegeven. De verzoening door Jezus koppelt hen niet los
van God maar brengt hen juist dichterbij.
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Die kreupele man zit bij de poort die de Schone genoemd wordt om te bedelen. Een
kleine aalmoes voor een man die geen mogelijkheid heeft zelf zijn loon te verdienen.
Let ook op dat zijn familie, of zijn vrienden, of misschien wel allebei, hem elke dag
naar die poort droegen. Vanaf zijn geboorte! Het is mantelzorg avant-la-lettre. Het is
ook een troost en een zegen wanneer je mensen hebt die elke dag naar je willen
omzien. En deze man ontbrak het niet aan de liefde van de medemens. Toch was
zijn leven niet compleet. Het is fijner om als gezond mens door het leven te gaan.
Maar nog fijner is het om gezond te zijn aan de ziel. Goud en zilver heb ik niet, zegt
Petrus. De discipelen bezitten niets en leven zelf van liefdegaven. Maar rijk zijn ze
desondanks. Wat ik heb dat geef ik u, en in de Naam van de Here Jezus helpt hij
deze man overeind. Hij kan weer lopen. En wat doet hij dan? Valt hij op zijn knieën
om deze mannen te danken? Nee, hij brengt zijn dank daar waar die thuishoort: hij
looft God.
Alle bezoekers van de tempel zagen deze man lopen en hoorden hem de Here God
loven en prijzen. Iedereen kon dat wonder dan ook met eigen ogen zien, want
iedereen wist wie hij was. Het geeft Petrus de gelegenheid om in het gedeelte dat
hierop aansluit het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Het is de Naam die
de voet van de kreupele vast heeft gezet. Het is het geloof in de Here Jezus dat de
man volkomen genezen heeft. Bekeer je, zegt Petrus, en wordt gered. Bekeer je en
je mag, net als die man, de drempel over naar het eeuwig Koninkrijk. Petrus
verkondigt de opstanding uit de doden in de Naam van Jezus Christus de
Nazarener. Het thema van de preek zal dan ook zijn: Een Naam is onze hope.
Jammer dat dit lied niet meer in de bundel staat.
H.I. Ambacht, 07-06-2022 ds. J.W. Schellingerhout
Kerkelijke agenda
Di 14 jun
14.00 - 15.30 u
Do 16 jun 14.00 – 16.00 u
Zo 19 juni. 10.00 u

Dinsdagmiddagkring
Koffiekan
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Vg.: Ds. Roel Knijff
Petruskapel, vg.: Ds. v.d. Sar

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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Landelijke Klimaatmars op 19 juni in Rotterdam
De KlimaatCoalitie Drechtsteden roept iedereen op om mee te lopen met deze
Landelijke mars. Er wordt om 13.00 uur gestart op de Binnenrotte, bij station Blaak.
Kerken zijn van oudsher plekken waar rentmeesterschap van de aarde,
rechtvaardigheid en delen centraal staan, in navolging van Jezus Christus.
Vanuit bezinning en viering volgt vanzelfsprekend de actie in de samenleving.
De klimaatcrisis treft alles wat leeft op aarde.
We kunnen deze crisis bestrijden en tegelijkertijd iedereen in Nederland en
daarbuiten een waardig bestaan geven. Oplossingen liggen er, nu de actie nog.
We gaan massaal de straat op in Rotterdam voor de eerste Landelijke Klimaatmars
sinds de vorming van kabinet Rutte IV, voor een concreet en rechtvaardig
klimaatbeleid.
Ga op 19 juni naar de kerk en sluit u daarna aan bij de mars die om 13.00 uur begint
aan de Binnenrotte in Rotterdam.
Kijk voor verder informatie op www.Klimaatmars.nl
Wilt u een poster voor uw raam en/of verspreiden? Mail naar
heleneversteeg@ziggo.nl . Graag uw adres erbij + het aantal posters (A2 en/of A3)
De posters worden bij u thuis afgeleverd (per fiets natuurlijk). Afhalen kan ook, maar
graag eerst mailen voor een afspraak.
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