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Zondag 19 juni 2022 – 10.00 uur
1e zondag van de zomer
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

ds. Roel Knijff
Gijs van Willigen
Hans Okkerse
Patrice v.d. Heiden
Willemien de Mol
Anne Idzinga

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

 Crèche : Marian Wibbens
 Kindernevendienst : Annemiek Jongkind
Bij de dienst
Volgende fase
Na alle feestdagen die de kerk viert, nadert nu de zomer. Vorige week vierden we
nog het feest van de Drie-eenheid, deze zondag kleurt de viering groen: de
zomertijd. De rust keert weer. Maar juist de zomertijd is voor kinderen en jongeren
de tijd van overgang. Helemaal als je op een leeftijd komt dat je na de zomer niet
meer het vertrouwde pad gaat, maar elders opnieuw begint.
En niet alleen voor kinderen en jongeren is de zomertijd een tijd van de overstappen.
Voor iedereen is het de periode waarin de dingen anders lopen dan normaal, omdat
er zoveel mensen op vakantie gaan. Het lijkt wel of we er hunkerend naar toe leven,
nu we ons twee jaar lang heel rustig moesten houden. Eindelijk weer
bewegingsvrijheid.
Het is flauw om vervolgens iets te zeggen over de rijen op Schiphol, maar dat plaatje
helpt ons wel om toe te geven dat alles nog niet normaal geworden is. En wie
nadenkt beseft ook dat het nooit meer op dezelfde wijze normaal gaat worden. Er
zijn te veel veranderingen die zich om ons heen voltrekken. En dat is niet alleen
vanwege de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne.
Wij gaan vaak goed voorbereid, of tenminste met de zekerheid dat je geen
onverantwoorde risico’s neemt. Er zijn ook anderen onderweg. Zij nemen wel veel
risico’s en hebben geen idee waar hun reis naartoe zal leiden; zij zijn op drift. Maar
we leven in dezelfde wereld. Hoe we ook reizen door het leven of door de wereld,
alles komt bij elkaar. Deze zondag ook. ds. Roel Knijff

ORDE VAN DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
Koraalvoorspel over 'Herr Gott, dich loben alle wir'
van Hans Friedrich Micheelsen
VAN BUITEN NAAR BINNEN
- we gaan staan stil gebed
zingen
lied 218
BEMOEDIGING EN TOENADERINGSGEBED
v
Onze hulp is de Naam van de Heer
a
die hemel en aarde gemaakt heeft.
v
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
a
en niet laat varen de werken van zijn handen.
v
a
v
a

Wij zullen in Gods naam mensen zijn
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Eeuwige liefde in ons midden
die ons bezielt en de aarde verlicht! Amen.

- we gaan zitten kyriëgebed
zingen
lied 925
glorialied
lied 308a
ROND HET WOORD
GROET
v De Heer zij met u
a ook met u zij de Heer
zondagsgebed - “Tussen boven en beneden” NLB p.1291
gesprek met de kinderen
zingen
'We gaan voor even uit elkaar'
1. Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.op Hem zijn wij gericht.
2. Wij geven Gods verhalen door, en wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld.
3. Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.
lezing
zingen
lezing

Ruth 1, 6-19
lied 787
Handelingen 3, 1-10
https://www.youtube.com/watch?v=nS5kKM4KD1Y

OVERDENKEN
zingen
OVERSTAP
afscheid
Jonathan:
welkom
zingen

lied 816

prelude in C Major van Das Wohltemperierte Klavier van JS Bach
lied 706: 1 en 4

GAVEN EN GEBEDEN
berichten uit de gemeente
toelichting op de gaven - inzameling
dankgebed en voorbede met gezongen responsie lied 368g (Adem van God,..)
stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
- de gemeente gaat staan slotzang
lied 705: 1, 2 en 3
HEENZENDING EN ZEGEN
gezongen antwoord, ‘Amen, amen, amen’.
orgelspel
------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte diaconie
De kerken houden in Dordrecht het Diaconaal Aandacht Centrum mede in stand.
Het Diaconaal Aandacht Centrum is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is
die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip, troost of een goed gesprek.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 19 juni 2022
Namens de diakenen Stefan Jongkind, diaken
Kledingbank
In de maand Juni van 2022 verzamelen we voor de kledingbank:
nieuw ondergoed en sokken/kousen
Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

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.

Welkom.
Nu de zondagse kerkdiensten weer wekelijks
plaatsvinden, merken we dat er voor de dienst een
aantal zaken moeten gebeuren. Elke zondag zijn
daarvoor een ouderling en diaken druk bezig. De
verwelkoming van gasten en leden komt daardoor in het
gedrang. De kerkenraad heeft afgesproken dat er na de
zomer(vakantie) vanaf ongeveer 9:45 uur een gemeentelid bij de ingang staat ter
verwelkoming. Persoonlijk heb ik al een aantal leden hiervoor benaderd en
toezeggingen gekregen. Als u nu denkt: Dit is een taak die ik wil /kan doen, laat het
me dan aub weten, want ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Na de zomer
hoop een rooster te hebben voor deze welkomstdienst.
Anneke van Bleek, scriba.wilhelminakerk@gmail.com

Kerkelijke agenda
Do 23 jun 20.00 u
Vr 24 jun
20.00 u
Zo 26 juni. 10.00 u

Moderamen
Openhuiskring
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Vg.: Pieter Flach uit Nuenen
Petruskapel, vg.: Pastor Anneke van Mansum

Bachfestival Van 17- tot en met 25 juni vindt het Bachfestival plaats in Dordrecht.
Mooie momenten met muziek op bijzondere locaties. Ook in De Wilhelminakerk
worden er twee concerten gehouden op zaterdag 18 en 25 juni.
Bijzonder om te melden, en voor ons als organisten een bijzondere
eer, is dat Olivier Latry in samenspraak met het Bachfestival het
orgel van de Wilhelminakerk gekozen heeft als oefeninstrument.
Olivier Latry is vaste organist van de ‘Notre Dame’ in Parijs. In de
periode van 22 juni tot 25 juni zal Olivier Latry het Bakker en
Timmenga orgel gebruiken om te oefenen. Olivier Latry zal op
vrijdag 24 juni een concert geven in de Grote Kerk en leidt een masterclass.
Een bespeling van het orgel in de Notre Dame tijdens de mis uitvoering vindt u op:
https://www.youtube.com/watch?v=PmlW_cdG88s
Info over het festival: https://www.bachfestivaldordrecht.nl/
Hans v.d. Weg, organist

Petruskapel

Bij de dienst van 19 juni
In het voorjaar van 2006 maakte ik, toen woonachtig aan de
Vrieseweg, met een groep Dordtenaren een reis naar Israël.
Eén van de plekken die indruk op me maakte was 'de kerk van
de broodvermenigvuldiging', vlakbij het meer van Tiberias. In
de dienst in de Petruskapel lezen we het begin van hoofdstuk 6
uit het Johannesevangelie, het verhaal van de 5 broden en 2
vissen, en vertel ik wat het was en is dat mij raakt(e) in 'de kerk
van de broodvermenigvuldiging'.ds Marius van der 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
Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met 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)

