Jrg.21-nr.45

Zondag 17 juli 2022 – 10.00 uur
5e 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
Drs. Johan Mulder uit Hilversum
lector
Pleunie de Lint - van Driel
organist
Hans Okkerse
Ouderling taakdrager van dienst Rineke Mol
diaken
Fenneke van Hasselt
koster
Gert van Bemmel
Uw gaven worden gevraagd voor
1 St. Vrienden van Crabbehoff
2 Jeugdwerk wijk
3 Toekomst van de kerk

 Crèche : Zomervakantie
 Kindernevendienst Groep 1-4: Jeanette Klop

Bij de dienst
Lang leve het leven!
Het thema van de dienst van zondagmorgen aanstaande is "Lang leve het leven!".
Het verhaal in 2 Koningen 20: 1 – 11 is het tweede verhaal van koning Hizkia, de
zoon van koning Achaz uit een serie van drie verhalen. Het verhaal gaat over een
zieke Godvrezende koning die God vraagt dat hij weer beter mag worden en nog
vijftien jaar mag leven.
In Jesaja 38 vinden we, op een aantal verschillen na, vrijwel woordelijk hetzelfde
verhaal met dezelfde tekst uit 2 Koningen 20. Met daaraan toegevoegd het Lied van
Hizkia. Dit prachtige lied van Hizkia zou niet misstaan in het boek van de Psalmen.
Het is een danklied van de koning na redding door God uit de benauwdheid.
Johan Mulder

orgelspel
ORDE VAN DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
Variatie 3 uit Variaties over psalm 116
van Jan Pieterszoon Sweelinck
VAN BUITEN NAAR BINNEN
- gemeente gaat staan stil gebed
zingen
lied 280: 1, 3, 5 en 7
BEMOEDIGING EN GROET
DREMPELGEBED
- gemeente gaat zitten zingen
lied 116: 1 en 8
kyriegebed
glorialied
lied 305: 1
moment voor 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.
- de kinderen gaan naar de kindernevendienst DE SCHRIFT
gebed van de zondag
inleiding op de lezingen
1e lezing
2 Koningen 20, 1 – 11
zingen
lied 25a: 1
2e lezing
Jesaja 38, 9 – 20 (lied van Hizkia)
zingen
lied 25a: 2
UITLEG EN VERKONDIGING
orgelspel
zingen
lied 344: 1, 2 en 3 - Klein Credo
- 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 103c: 1, 3 en 4
HEENZENDING EN ZEGEN
gezongen antwoord: Amen, amen, amen.
orgelspel

Collecte diaconie Stichting Vrienden van Crabbehoff
De Stichting Vrienden van Protestantse Zorggroep Crabbehoff Dordrecht biedt extra
mogelijkheden voor welzijn en ontspanning voor bewoners en cliënten. Vanuit een
door de stichting beheerd fonds worden zaken bekostigd die de Stichting niet zelf
kan financieren. Dankzij de bijdrage van vele vrienden kan men het leven van
bewoners en cliënten veraangenamen met: een rolstoelbus voor uitstapjes,
duofietsen waarmee bewoners met begeleiders al fietsend weer kunnen genieten
van de omgeving, een fietslabyrint waarmee virtuele, interactieve fietstochten
gemaakt worden tijdens de oefeningen op de hometrainer, beeld en
geluidsapparatuur voor de recreatiezaal en de huiskamers, en attenties voor
bewoners bij bijzondere gelegenheden.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 17 juli 2022
Gift De diaconie ontving een gift van €25,- van mevr. D. Waarvoor dank.
Willemien de Mol, diaken
Tienerdienst in het nieuwe seizoen
Na afloop van de overstapdienst hebben een aantal ouders van jonge kinderen in de
Wilhelminakerk gesproken met de jeugdouderlingen over ideeën voor de
tienerdienst.
De jeugdouderlingen - Stephan en Ronald - hadden een enquête uitgezet en
gevraagd of er belangstelling is om weer
tienerdienst te organiseren, tijdens de
kerkdienst en of er belangstelling is voor
catechese voor de kinderen. Het antwoord
was ja, en we gaan de tienerdienst
combineren met catechese.
We willen de tienerdienst één keer in de
twee weken houden en we zullen gebruik
maken van de catechesemethode
"Overhoop" van de PKN.
De leiding zal in handen zijn van Maaike de Graaff, Ronald van der Schelde, André
Boesberg en Bram Naaktgeboren.
We beginnen op zondag 28 augustus. De tienerdienst zal gelijk met de
kindernevendienst beginnen, maar de tieners komen niet terug aan het eind van de
dienst, zodat we genoeg tijd hebben om de thema's uit te werken.
De ouders en kinderen krijgen aan het eind van de zomervakantie een uitnodiging.
Mocht je nu al meer willen weten, dan kun je contact opnemen met de leiding of met
de jeugdouderlingen. jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com
Maaike de Graaff, Ronald van der Schelde, Stephan Blazis, Bram Naaktgeboren
Koffie-Kan Donderdag 21 juli
Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag
voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op
donderdag 21 juli 2022 tussen 14.00 en 16.00 uur.
Maaike, Rob en Anne.

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

(af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten, tandpasta
Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

Kerkelijke agenda
Zo 24 juli. 10.00 u

Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Vg.: Ds. Adri van de Wal uit Hoofddorp
Petruskapel, vg.: Ds. Arnoldus

De Zaaier
De kerkenraad wil u als gemeente na iedere kerkenraadsvergadering informeren via
het informatieblad “De Zaaier”.
Als u gemeentelid bent van de gemeente Wilhelminakerk-Petruskapel dan kunt u De
Zaaier per email ontvangen. U dient dan een email te sturen naar
drukkerij.wk.pk@gmail.com en wij zetten u op de verzendlijst voor De Zaaier.
Team drukkerij, Boukje Nederlof, Anne Idzinga en Hester van Wingerden.

Petruskapel

Kindernevendienst in de
Petruskapel 10 juli 2022

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

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)

