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Zondag 31 juli 2022 – 10.00 uur
7e 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. Marco Visser uit Delfgauw
Nienke Broekroelofs
Hans van de Weg
Patrice v.d. Heiden
Anneke Gerritsen
Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Stichting Vrienden van Philadelphia
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst
Zondag 31 juli zijn de sleutelwoorden 'Koorddanser', 'Rebel', 'Herder', 'Zondebok' en
'Doener.' Bij elk woord heeft u ongetwijfeld een bepaald beeld. De twee lezingen uit
Numeri 27 (verzen 12-23) en Johannes 10 (verzen 11-16) vertellen iets over vier van
de vijf sleutelwoorden. In Numeri 27 wordt herinnerd aan het verhaal uit Numeri 20:
2 tot 13 waar het volk Israël rebelleert tegen Mozes en Aaron. De herder komt voor
in de beide lezingen. Het werkwoord ‘de handen opleggen’ uit Numeri 20 leidt naar
Leviticus 16 waar het gaat over de zondebok. Tot slot ‘doet’ Mozes wat hem is
opgedragen.
Ds. Marco Visser

Collecteren:
Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen ook 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

orgelspel
ORDE VAN DIENST
inleidend orgelspel
‘Wer nun den lieben Gott lässt walten’, J.S. Bach
-VAN BUITEN NAAR BINNEN- de gemeente gaat staan stil gebed
aanvangslied
psalm 27: 1
GROET EN BEMOEDIGING,
v
Genade en vrede zij u van God de Vader,
van Christus zijn zoon en van de Heilige Geest.
a
Amen.
v
Onze hulp is de naam van de HEER
a
die hemel en aarde gemaakt heeft.
v
die trouw is tot in eeuwigheid
a
en het werk van zijn handen niet loslaat.
DREMPELGEBED
v
O God, keer U om naar ons toe
a
en laat ons weer leven met hart en ziel.
v
Laat ons, o Heer, Uw liefde zien
a
en geef ons Uw heil.
v
O Heer! – Hoor ons gebed
a
en laat ons geroep tot U komen:
a
Heilig mijn hart, o Heer,
zodat ik kind-aan-huis kan zijn
in Uw geheimen en in Uw heiligdom,
door Hem, die onze Meester is, Jezus Messias. Amen.
zingen
psalm 27: 7
- de gemeente gaat zitten kyriegebed
glorialied

afgesloten met het eerste deel van lied 299d
lied 647: 1, 3, 4

DE SCHRIFT
gebed bij opening van de Schrift
lezing
Numeri 27, 12-23
zingen
psalm 23b: 1 en 3
lezing
Johannes 10, 11-16
zingen
acclamatie 339a
UITLEG EN VERKONDIGING
I. Koorddanser; II. Rebel; III. Herder; IV. Zondebok; V. Doener
kort orgelspel
zingen
lied 654: 1, 2, 4, 5
GAVEN EN GEBEDEN
berichten vanuit de gemeente
toelichting op de gaven en inzameling door de diaken

gedachtenis
zingen lied 961
dankgebed, voorbeden, beantwoord met de acclamatie, lied 367e
stil gebed; gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
-VAN BINNEN NAAR BUITEN- de gemeente gaat staan slotzang
lied 653: 1, 6, 7
HEENZENDING EN ZEGEN
gezongen antwoord: ‘Amen, amen, amen’.
orgelspel
-------------------------------------------------------------------------------Collecte diaconie
Stichting Vrienden van Philadelphia
Philadelphia is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
Stichting Vrienden van Philadelphia zet zich in voor zaken die niet uit de algemene
middelen betaald kunnen worden, maar die wel van grote invloed zijn op de
verbetering van kwaliteit en leven van de cliënten. Voorbeelden hiervan zijn
snoezelmaterialen en duofietsen.
Ook nemen ze initiatieven voor nieuwe activiteiten en ondersteunen
ouders/verwanten en medewerkers bij de fondsenwerving voor projecten op locatie.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 31 juli 2022
Namens de diakenen Willemien de Mol
Versterking van de diaconie
Wegens ziekte is de bevestiging van XX als diaken taakdrager uitgesteld. XX heeft
aangegeven weer diaken te willen worden. Beiden zullen in de dienst van 4
september a.s. bevestigd worden. Wanneer u bezwaar heeft tegen de bevestiging
van deze taakdrager en/of ambtsdrager, dan kunt u dit tot uiterlijk 28 augustus 2022
schriftelijk en onderbouwd indienen bij de scriba, scriba.wilhelminakerk@gmail.com
Ook voor verdere info kunt u zich wenden tot de scriba. Anneke van Bleek, scriba

Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.
I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.
Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een ‘in memoriam’ worden i.v.m.
privacy op de website niet vermeld.
Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan
kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Bedankje
Wat een verrassing de bloemen te ontvangen voor mijn verjaardag
op de 27e. Heel hartelijk dank XX
Crisis opvang mensen op de vlucht in Dordrecht
Het was even puzzelen om de weg ernaartoe te vinden. Op de fiets passeer ik eerst
enkele zeer luxe autozaken, maar daarachter is op het industrieterrein de
crisisopvang. Op dit moment zitten daar ongeveer 150 mensen die gevlucht zijn.
Mannen en vrouwen slapen apart in enkele grote zalen in stapelbedden, er zijn
toiletten en douches en een recreatieruimte met wat spellen.
Het was een mooie ervaring om te helpen bij uitserveren van ontbijt. Ik werd
bijvoorbeeld geraakt door de inzet van mensen met een heel andere moedertaal om
in het Nederlands goedemorgen te zeggen. Het is ook confronterend dat er zoveel
onduidelijk is voor deze vluchtelingen; over wanneer en waar de procedure voor hen
verder gaat, of ze nog vaak verplaatst gaan worden door Nederland.
De coördinatie van vrijwilligerstaken in de crisisopvang wordt gedaan door het
Rode Kruis via ready2 help. Ready2 help is een platform dat vrijwilligers kan
oproepen voor taken die kort duren, waar geen specifieke opleiding voor nodig is in
een bepaalde regio. Je kunt op het moment van de oproep kijken of jij hulp kan
bieden. Je kunt je daarvoor aanmelden via https://www.rodekruis.nl/wat-kun-jijdoen/steun-met-tijd/ready2help/ Op moment van schrijven is bekend dat in ieder
geval tot 7 augustus hulp wordt gevraagd bij het uitdelen van maaltijden. Je kunt je
inschrijven voor een blok van ongeveer 3 uur. Ik weet dat een aantal mensen uit de
Wil al meehelpt, wie weet zijn er nog meer van ons in de gelegenheid om te helpen.
Mooi om zo samen een bijdrage te kunnen leveren aan een vriendelijke ontvangst.
Alle goeds, Fenneke

Voedselbank
In de maand augustus van 2022 verzamelen we voor de voedselbank:

(af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten, tandpasta
Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.
Kerkelijke agenda
Zo 7 aug. 10.00 u

Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Vg.: Pastor Marjan v Weerden uit Rotterdam
Petruskapel, vg.: Pastor Anneke van Mansum

WilopZondag
In verband met vakantie van de redactie wordt er geen WilopZondag gemaakt voor
de zondagen van 7 en 14 augustus. Wel wordt er geprobeerd om de orde met
inleiding van de predikant rond te mailen en op de website te plaatsen.
U merkt dat doordat het WOZ team uit een beperkt aantal mensen bestaat er soms
geen WilopZondag wordt gemaakt. Mocht u de WilopZondag missen dan hopen we
dat u zich bij ons aanmeld om ons team te versterken.
Met vriendelijke vakantiegroeten, Hester, Huug, Anne en Boukje, Team WOZ

Petruskapel
31 juli 2022: 7e zondag van de zomer.
Op deze zondag lezen we een gedeelte uit het boek Esther,
hoofdstuk 2, vers 1-4 en vers 12-18. Als Evangelielezing heb ik
gekozen voor Mattheus 13:31-35.
In de verkondiging zal het voornamelijk gaan over het gedeelte
uit het boek Esther. Het is het enige Bijbelboek waarin de naam
van God niet wordt genoemd. In dit verband wordt er wel
gesproken over de “verborgen God”. Het boek dank zijn naam
aan de lotgevallen van het Joodse meisje Esther die het in het
Perzische rijk, waarin koning Ahasveros heerst, tot koningin weet te brengen. Zij
speelt in de geschiedenis van het volk Israël een belangrijke rol op het moment dat
de Joodse ballingen in Perzië met vernietiging worden bedreigd. Esther weet dit te
voorkomen en zo haar volk te redden. In de verkondiging willen we nadenken over
de vraag hoe je iets van “de verborgen God” zichtbaar kunt maken zonder zijn naam
daarbij te noemen. Want volgens mij is dat wat er in het boek Esther speelt. Er
komen geen theologische uitspraken of verwijzingen naar de God van Israël in voor
en toch merk je dat Hij op de een of andere manier als een soort regisseur, op de
achtergrond, de loop van de dingen bepaalt.
Ik hoop dat we met elkaar op zoek mogen gaan naar de betekenis ,voor ons
vandaag, van dit mooie Bijbelboek.
Ds. Hans Buurmeester
********************************************
Organist HANS OKKERSE werkt mee aan Prinsjesdag ontbijt 2022
De vaste organist van de Wilhelminakerk, Hans Okkerse, werkt op 20 september
mee aan het Prinsjesdag ontbijt 2022. Het Platform Dordtse Kerken maakt dit
bekend. Missie Dordt en Gids Dordrecht werken ook mee. Prof. ERIK BORGMAN
zal de inleider zijn. Het thema is actueel: De (sociale) kloof overbruggen. De week
van de derde dinsdag is een drukke week voor interkerkelijke activiteiten. Op
maandagavond 20 september zal de troonbede zijn in de Augustijnenkerk. De
jaarvergadering van het Platform Dordtse kerken begint op 22 september om half
acht met een vesper in de Ontmoetingskerk, die wordt geleid door de nieuwe
dominee van de Ontmoetingskerk in Sterrenburg: Dick Steenks.
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)

