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WIJ WILHELMINA
CAMPAGNE 40 DAGENTIJD

Avondgebeden in de 40-dagentijd

Ook dit jaar, ondanks alle coronabeperkingen willen
we aandacht geven aan de Campagne die als titel
heeft “IK BEN ER VOOR JOU”.

Op maandagavonden in de 40-dagentijd voor Pasen
kunt u meedoen aan een online-avondgebed.

Kerk in Actie ondersteunt uit naam van de kerken
een aantal projecten in binnen en buitenland. In de
40 dagentijd vóór Pasen wordt elke zondag gecollecteerd voor deze actie. Enkele van de projecten hier
wat nader bekeken. Tijdens de kerkdiensten worden
hiervan ook filmpjes vertoond.

1.

Zondag 21 februari

Moldavië: De kerk helpt kwetsbare mensen. De
economische situatie maakt dat velen een baan zoeken in het buitenland. Hierdoor blijven veel ouderen
en jongeren achter. De kerk helpt om hen met elkaar in verbinding te brengen en elkaar te ondersteunen. Ouderen worden zo geholpen door jongeren en jongeren vinden een plek waar ze met hun
verhalen heen kunnen.

2.

Zondag 7 maart

Colombia: Jeannet Bierman werkt als docent theologie in dit land om toekomstige predikanten toe te
rusten. Aandacht gaat ook uit naar het helpen van
mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt door de langdurige conflicten en verjaging uit
hun woonplaatsen. Door predikanten toe te rusten
voor die taken helpt de kerk om naar deze mensen
om te zien.

3.

Zondag 21 maart

Indonesië: Op het eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met
steun van Kerk in Actie helpen plaatselijke kerken
boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten zodat ze minder afhankelijk worden van tussenhandelaren en zo een hogere prijs krijgen voor hun
producten. Daardoor kunnen ze betere materialen
kopen en worden ze geholpen ook minder chemicaliën te gebruiken.
Geld voor de collectes kan overgemaakt worden
naar het rekeningnr. wat aangegeven wordt op de
beamer in de kerk voor dit doel of rechtstreeks naar
Kerk in Actie: NL 89 ABNA 0457 457 457. O.v.v
Campagne 40 dagentijd.
De collectes worden van harte bij u aanbevolen.
Riet Vlieger

Op maandagavond 22 feb., 1 – 8 - 15 – 22 – 29 maart
van 19.00 – 19.30 uur kunt u via onderstaande link
inloggen op het avondgebed.

https://meet.jit.si/avondgebed40dagentijd
Thema van de gebedsbijeenkomsten is: De werken
van barmhartigheid. Elke week staat één van deze
goede werken centraal:
•
•
•
•
•
•

zieken bezoeken
dorstigen laven
vreemdelingen onderdak bieden
naakten kleden
hongerigen voeden
doden begraven

Bijgevoegd bij deze mail is de liturgie voor deze gebedsbijeenkomsten. Van harte welkom om mee te
doen!
Marian van Giezen

Kaarten voor gevangenen
Er is nóg een werk van barmhartigheid:
•

gevangenen bezoeken.

Dit goede werk geven wij vorm door Paasgroeten
te sturen aan gevangenen. We organiseren dit coronaproof: u kunt via onderstaande mailadressen of
telefoonnummers kaarten bestellen (per 5 stuks of
een veelvoud daarvan). Die bezorgen wij in uw brievenbus. Na ondertekening (er zit een handleiding
bij) kunt u ze deponeren in de brievenbus van de
kerk, Hobbemastraat 35; of ze door ons weer laten
ophalen. De diaconie zorgt dan voor verzending
van alle kaarten tegelijk.
Bestel uw Paasgroeten voor gevangenen bij:
Riek Smit, toriek@kpnplanet.nl, 030-2515918
of via info@wilhelminakerkutrecht.nl, tel. 0618419992.
Riek Smit
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KoffieZoom
Vanaf komende zondag 21 februari kunnen we elkaar na afloop van de kerkdienst via internet ontmoeten: 'koffieZoom'. 'Zoom' is een vergaderprogramma dat in coronatijd over de hele wereld wordt gebruikt om elkaar toch te kunnen spreken én zien. Iedereen met internet kan meedoen, thuis met je
eigen koffie voor het scherm. We starten om ongeveer 10.45 uur. Zo werkt het:
Klik op deze link (of op de link die op onze website staat, bij de dienst):
https://us02web.zoom.us/j/87898553508?pwd=ZTFvUEhNaTZZd2Zld1hhdk5iWWFEUT09
Deze opent in een internetscherm. Je ziet dan
het volgende beeld:
Het makkelijkste is om niets te downloaden,
maar onderaan op join from your browser te
klikken.
(Als de tekst Open zoom.us? in beeld komt, dan
op Open zoom.us klikken.)

Geef je naam op in het vak ‘Your Name’. Deze naam is zichtbaar voor alle deelnemers in de online
vergadering.
Klik op het vakje naast ‘I’m not a robot’, zodat daar een groen vinkje komt te staan. Klik op de blauwe
‘Join’ knop.

Je ziet een van de volgende berichten:

Wacht tot je binnengelaten wordt en de bijeenkomst begint.

Avondgebed 40-dagentijd 2021 maandag 19.00 – 19.30 uur
(22 feb., 1 – 8 - 15 – 22 – 29 maart)
https://meet.jit.si/avondgebed40dagentijd
Stilte
Openingsvers en Lofprijzing
V:
Heer open mijn lippen.
A:
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
V:
Van zonsopgang tot zonsondergang
A:
moet Uw naam worden geloofd.
V:
God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.
A:
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
V:
Laten wij zingen voor de Heer. Laat een vreugdekreet horen voor
onze redder.
Lied (3 of 4 keer zingen)

Lezing
Moment van inkeer en verstilling - 10 a 15 min.; evt. aan het eind nog een
keer (een deel van) de lezing lezen
Lofzang van Maria
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder:

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn
naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’
Gebeden
o
o

o

Gebed in stilte of hardop
Avondgebed
A: Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt;
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.
Onze Vader

Zegenbede
A:
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

