Jrg.21-nr.44

Zondag 3 juli 2022 – 10.00 uur
3e 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 ook te beluisteren via de kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663
voorganger
lector
organist
ouderling
diaken
koster

Ds. Axel Rooze uit Tilburg
Rineke Mol
Hans Okkerse
Anneke van Bleek
Anneke Gerritsen
Henk Nobel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Kerk in Actie: Onderwijs voor kansarme kinderen in India.
2 Wijkkas
3 Toekomst van de kerk

 Crèche : Eva Naaktgeboren
 Kindernevendienst Groep 1-4: Annemiek Jongkind
Bij de dienst Mijn naam is Axel Rooze. Ik woon in Tilburg, en ben momenteel
werkzaam als predikant geestelijk verzorger in de gehandicaptenzorg in Zuid-Oost
Brabant. Komende zondag wil ik het hebben over de kunst van het sterven (ars
moriendi) en dan in het bijzonder over de ziekenzegen als ritueel in die laatste fase.
Vrees niet, het wordt niet alleen maar zwaar en ernstig, maar we doen het ook
lichtheid en humor.
Ds. Axel Rooze
Collecte diaconie: Onderwijs voor kansarme kinderen in India.
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat
ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie
deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer
buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata,
een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en
sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.
Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en
aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 3 juli 2022
Willemien de Mol, diaken

orgelspel
ORDE VAN DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
Koraalbewerking over Psalm 23 "Ik wil van God als van
mijn Herder spreken." Arie J. Keijzer
VAN BUITEN NAAR BINNEN
- we gaan staan stil gebed
zingen
psalm 39: 1, 2, 3
BEMOEDIGING EN GROET
zingen
psalm 39: 4
- de gemeente gaat zitten GEBED VAN VEROOTMOEDIGING
zingen
lied 840
moment voor de kinderen
zingen
'Wij 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.
DE SCHRIFT
toelichting bij het thema
“In Paradisum”
gebed bij opening van de Schrift
lezing
Psalm 23
zingen
lied 23 B
lezing
Jakobus 5,7-20
zingen
lied 1006
UITLEG EN VERKONDIGING
orgelspel
“Sonatina” uit BWV106 (Actus Tragicus) van J.S. Bach
zingen
lied 340B (staande)
- de kinderen komen terug uit de kindernevendienst GAVEN EN GEBEDEN
berichten uit de gemeente
toelichting op de gaven - inzameling
dankgebed en voorbede met acclamatie lied 367k, stil gebed, ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
- de gemeente gaat staan slotzang
lied 416
HEENZENDING EN ZEGEN
gezongen antwoord: ‘Amen, amen, amen’.
orgelspel

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.
Bericht van het Ouderen Pastoraat.
Deze week benaderden wij Dicky Peters – de Bruijn met enkele vragen over haar
ervaringen als contact persoon . In het volgende stukje leest u haar reactie.
Kort verslag van mijn ervaringen met de contactdienst.
Vanaf 1999 tot 2007 was ik diaken – in die tijd was een diaken hoofd van de
contactdienst. Ik nam deze functie over van Marianne Nobel die dit al heel veel jaren
voor mij gedaan had.
De contactpersoon had toen meerdere taken, zoals ouderen bezoeken; op
kraamvisite gaan; zieken bezoeken en een welkoms - bezoek brengen bij nieuwingekomenen. Later werden alleen de ouderen bezocht.
In die periode gingen drie kerken samenwerken, nl. de Noorderkerk, de
Stephanuskerk en de Wilhelminakerk - dat was wel even wennen. In 2007 droeg ik
mijn werk over aan Irene Verschoor.
Ik werd contactpersoon en ik doe
dat werk nog steeds met veel plezier. Mensen hebben altijd mijn interesse gehad, al
vind ik wel, dat je heel zorgvuldig met gegevens van mensen om moet gaan.
De Corona-tijd was voor veel mensen een moeilijke tijd, sommigen kregen bijna
geen bezoek. Iemand zei: Waarom komt er helemaal niemand bij mij op bezoek?
Dat veroorzaakte soms heel veel leed waar je niet altijd wat aan kon doen.
Persoonlijke noot: ik vind het fijn om naar de kerk te gaan, ik geniet van de jonge
mensen en de kinderen; zij zijn heel belangrijk voor onze kerk.
Dat wij samen in het Licht van Christus verder mogen gaan!
Groet, Dicky Peters- de Bruijn
Dankjewel Dicky!
Mieke van der Schelde en Hanneke Kroonen
email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Zondag 10 juli, de eerste zondag van de
zomervakantie, is er een gezamenlijke dienst met en in
de Petruskapel. Elke zondag een predikant regelen om
in de zondagse viering voor te gaan, is heel veel werk.
Werk dat Hanneke Naaktgeboren voor de
Wilhelminakerk doet. Voor de dienst van 10 juli niet
gelukt. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat er die
zondag een gezamenlijke dienst in de Petruskapel is. Heeft u een
vervoersprobleem? Laat het ons weten.
Deze dienst wordt NIET gestreamd.
Anneke van Bleek, scriba

Omdat er zondag 10 juli geen dienst is in de Wilhelminakerk, is er ook geen orde
van dienst nodig. De redactie heeft daarom besloten dat er volgende week geen
WilopZondag zal verschijnen. Boukje Nederlof en Anne Idzinga

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
Voedselbank
In de maand Juli van 2022 verzamelen we voor de voedselbank:
(af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten, tandpasta
Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.
Kerkelijke agenda
Zo 3 juli.
10.00 u

Petruskapel, vg.: Ds. IJzerman

Petruskapel – zondag 3 juli 2022
In onze dienstvoorbereiding kwamen we op Jezus als Coach. Alleen:
we vroegen ons af: wat houdt dat dan in? Toen zeiden we: dan gaan
we maar eens kijken wat coach in het hebreeuws is; misschien kan
dat ons verder helpen. We ontdekten drie prachtige hebreeuwse
woorden en aan de hand daarvan gaan we op verkenning uit. Wat ons
in ieder geval fascineert, is het begin van Psalm 89. En er is een heel
bijzonder vers in Jeremia 3: daar gaat het over de Leidsman van mijn jeugd [vers 4].
Wat heeft een mens nodig op de reis door het leven? Wat doet een coach? Als je pad
een doolhof is, of drijfzand?
We zingen in elk geval dat oude Ierse lied: Gij zelf moet meegaan, Uw lichtend gelaat,
een Gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. Lied 263. Ds Klaas D. Goverts
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)

