Deze Aanbodkrant is een
uitgave van de Protestantse
wijkgemeente
Wilhelminakerk-Petruskapel
te Dordrecht.
Wilhelminakerk,
Blekersdijk 41
078-6137925
Kerkdienst elke
zondag 10.00 uur
coördinerend koster:
dhr. Kees Mol
Petruskapel,
Plein1940-1945, 06-12314038
Kerkdienst elke zondag 10.00 uur
coördinerend koster: dhr. Kees de Boer
predikanten: ds. Michiel de Zeeuw &
ds. Joke van Voorst, tel. 078-6473389,
michieldezeeuw28@kpnmail.nl
pastor: mw. Lianne van der Welvan Reeuwijk, tel. 06-82047858,
pastorliannevanderwel@ziggo.nl
pastor Petruskapel: mw. Anneke van
Mansum-Hoogenboezem,
tel. 010-4265288, avmansum@kpnmail.nl
(tot 3-12-’18, daarna ds. Joke van Voorst)
scriba: scriba.wilhelminakerk@gmail.com
website kerk: www.dewilhelminakerk.nl

De Koffiekan
Het doet goed om andere mensen
te ontmoeten. Gewoon bij een
lekker kopje koffie (of thee) in
gesprek raken of luisteren naar
wat anderen vertellen. Niets moet,
het gaat om gezelligheid en
contact. Weet je welkom en neem
gerust iemand mee!
We verschuiven vanaf dit seizoen
met de Koffiekan van de ochtend
naar de middag. Samen een bakje
doen is ook ’s middags heel
gezellig.
De Koffiekan is er van 14.0016.00 uur (vrije inloop) op elke
derde donderdag van de maand,
in de Wilhelminakerk.
(20-9, 18-10, 15-11, 20-12, 17-1,
21-2, 21-3, 18-4, 16-5, 20-6)

het levende Woord
Aanbodkrant 2018-2019
Wilhelminakerk-Petruskapel
Deze krant is een veelkleurige
uitnodiging aan u, aan jou. Om iets te
beleven van wat in deze kerkgemeenschap gedeeld wordt, de Protestantse
wijkgemeente Wilhelminakerk –
Petruskapel. We willen een kerk zijn
in en voor de stad, de uitnodigingen
zijn er dan ook voor wie maar wil
proeven. Een aanbod, een geheel van
kansen, om aandacht te geven aan
inspiratie voor het dagelijks leven.
Bezieling, in het bevrijdende spoor
van Jezus Christus.
gastvrij
We beleven een bijzonder seizoen,
waarin we vieren dat de Petruskapel
60 jaar bestaat en toeleven naar het
120-jarig bestaan van de Wilhelminakerk. Een seizoen waarin we gastvrij
onderdak bieden aan een landelijke expositie, in verbinding met 400 jaar
Synode van Dordt en de Statenbijbel. In samenwerking met het Platform Kerk
& Kunst zal de Wilhelminakerk in november gevuld zijn met bijzondere
kunstwerken bij het thema ‘Van Letter tot Leven’. Verderop in deze krant meer
hierover.
ik ben erbij
Op bijgaande kaart of op de website www.dewilhelminakerk.nl staat een
aanmeldformulier voor diverse bijeenkomsten. Deelname is vrij. Fijn als je laat
weten waaraan je wilt meedoen, dat is behulpzaam bij de voorbereidingen.
Weet je ook hartelijk welkom bij de diensten op zondag. Kom eens een indruk
opdoen; muziek, verdieping, stilte en bezinning op het leven.

Een inspirerend seizoen gewenst!

Bij elkaar rond de tafel
Kom je bij me eten?
Juist aan tafel ontstaan andere
gesprekken en leer je elkaar beter
kennen. Wie zich aanmeldt (via
kaart of website) krijgt na enkele
weken bericht wie er bij je komt eten
én bij wie je op een ander moment
zelf aan tafel verwacht wordt.
Geef aan hoeveel gasten je aan je
tafel kunt ontvangen. Een geschikte
datum kiezen gastheer/vrouw in
overleg met de gasten. Het gaat om
de ontmoeting, dus serveer gewoon
je smakelijke dagelijkse maaltijd.
Rond een gewone tafel kun je soms
ongewoon veel delen…

LEES VERDER
blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz.10
blz.11
blz.12

het nieuwe jaarthema
jubileum 12 x 10
in de Petruskapel
oefenen in delen
Bibelebon(u)s
Van Letter tot Leven
leeskring aan het woord
zoveel groener in de zon
samen iets ouder
helemaal young
pannenkoeken?
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Jaarthema

Nieuw heilig

Elk seizoen benutten we een
rondom hedendaagse inspiratie
jaarthema dat als een rode draad
In een veelzijdige geloofsgemeenschap kunnen de gedachten over
door het programma gaat. Het
wat inspireert elkaar aanvullen. Uiteenlopende geschiedenissen en
daagt uit om te oriënteren, waar
tradities die al oefenend gedeeld worden. In gesprek ontstaat nieuwe
staan we als kerkgemeenschap?
aandacht voor wat die ander heilig is, voor wat jou inspireert. Aan de
Het jaarthema voor 2018-2019 is
hand van de interviewbundel ‘Nieuw heilig’ van Jeroen Jeroense en
‘Rondom het levende Woord’.
Theo Overduin spreken we twee avonden over wat in deze tijd
Een omschrijving van hoe we
ervaren wordt als heilig. Interviews met o.a. Jos de Blok (man achter
gemeente willen zijn, levend van
Buurtzorg), Ruard Ganzevoort (theoloog en politicus), Pieter
ontvangen inspiratie.
Medendorp (prof biofysica), Cees Veerman (akkerbouwer en
In de ronde vorm van de
voormalig minister), Hilde Kieboom (‘boegbeeld’ Sant’ Egido
Wilhelminakerk is het ons letterlijk
op het lijf geschreven. Architect
gemeenschap) en anderen vormen het uitgangspunt voor onze
Tjeerd Kuipers nam als
gesprekken.
uitgangspunt de gedachte van dr.
Data: dinsdagavond 2 en 16 oktober, 20.00 - 21.30 uur,
Abraham Kuyper, over hoe de
Wilhelminakerk, gespreksleiding ds. Michiel de Zeeuw.
gemeente samenkomt rondom
het Woord. Dat samenkomen is
als een weg naar binnen óm weer buiten met bezieling
verder te kunnen gaan. Samen putten uit de Bron. De
Bijbel ligt dan in het midden. Bij ‘Het levende Woord’
gaan de gedachten ook naar Jezus Christus, die in zijn
levensweg het hart van de Bijbel zichtbaar maakte.

Oog voor oorsprong
Het werk van beeldend kunstenaar
Janpeter Muilwijk beweegt zich vaak
rondom het levende Woord. Veel van
zijn verbeeldingen zijn in gesprek met
beeldtaal die in de Bijbel gevonden wordt.
In het boek ‘in paradisum – over de kalmte
van de ziel’ brengen zijn tekeningen en
schilderingen een bijzonder gesprek over de kracht van de
beperking, in het licht van de oerverhalen uit Genesis. Muilwijk
spreekt ons in zijn voorwoord toe: ‘Lezer: Kijk! In het dagelijks
leven dient onze paradijselijke oorsprong zich onverwacht aan, ze
voelt als de kalmte van de ziel.’
Keken we afgelopen seizoen aandachtig naar werk van Stanley
Spencer, dit seizoen zijn we twee avonden in gesprek met werk
van Janpeter Muilwijk. Zijn weg door het water, die op het
wandtapijt Verweven (uit de Nieuwe Kerk in Middelburg) zichtbaar
werd, daagt uit om stil te staan bij onze rondgang door het leven.
Donderdag 14 februari en 14 maart
20.00 - 21.30 uur, Wilhelminakerk, inleiding ds. Michiel de Zeeuw

Zie ons rondom
te zingen op melodie van Gezang 981
‘Zolang er mensen zijn op aarde’.

Hoe hou je koers in alle stromen
van wat gedaan moet, naar men zegt?
Wie weet hoeveel ons wordt ontnomen
in haastig leven maar niet echt?
Wie ziet genoeg bij wat teveel is,
proeft een gemis in wat niet voedt?
Ken jij het hebben dat ons deel is,
het delen dat ons leven doet?
Er is een midden in toch doorgaan,
een hart uit stilte als de bron
van weten wat in jou mag voorgaan,
wat liefde eens in jou begon.
Spel hier wat speelt van alle tijden,
in letters door onszelf gehoord.
Wij wachten wijsheid die kan leiden:
Zie ons rondom Uw levend woord!
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12 x 10
Actief toeleven naar een jubileum
Gedenken kan op een bepaalde dag. Gedenken
kan ook door toe te leven naar een bepaalde
datum. Voor het op 23 november 2019
honderdtwintig jaar geleden is dat de
Wilhelminakerk in gebruik werd genomen leven
we gemeentebreed en een seizoen lang toe naar
die datum. Vieren dat je al zolang de kans krijgt
om samen kerk te zijn, door nadrukkelijk samen
kerk te zijn. De jubileumcommissie deed het fraaie
voorstel om symboliek te benutten. Zowel het getal tien als het getal twaalf komt met regelmaat in
de Bijbel voor. Gecombineerd met de gedachte achter de ronde vorm van de Wilhelminakerk, de
gemeente is bijeen geroepen ‘rondom het Woord’, gaan verschillende groepen aan de slag met een
bepaald tiental. Iets van hun indrukken komt terug in een kerkdienst, zodat het voor ieder aan bod
komt.
Zo komen we tot de volgende kerkdiensten (met cursief de betrokken groep):

1 - Startzondag 9 september: het jaarthema ‘Rondom het levende Woord’ en ‘hoe tellen we tot tien?’,
2 - zondag 23 september, Leven met ……..…
3 - zondag 14 oktober, Tien (keuzen
4 - zondag 2 december, Abrahams
(Gen. 18), wat verwachten wij van
5 - zondag 13 januari, Tien dingen /
6 - zondag 17 februari, Langs tien

……

Werkgroep startzondag
de Tien Woorden, oudere gemeenteleden
uit) kinderbijbels, jonge ouders, team knd
gesprek over ‘tien rechtvaardigen’
rechtvaardigen in onze tijd?, ouderlingen
manieren om te delen, diakenen.
door de jongeren gekozen …., catechese
en tienerdienst
de vrouwen uit Bijbel of leven, JV-Netwerk

7 - zondag 24 februari, Tien inspireren8 - zondag 17 maart, Tien Plagen, de leesgroep ‘Aren lezen’.
9 - zondag 5 mei, Tien geliefde Bijbelgedeelten in de Wil, gemeente, een verkiezing en daarna worden van
de favoriete citaten posters gemaakt.
10 - zondag 19 mei, Tien blijken van meeleven, pastoraatsgroep 75+.
11 - zondag 2 juni, Tien werkers in de wijngaard/de samenleving, kerngroep 35-75
12 - zondag 30 juni, Tien voorbeelden van muziek in de Wilhelminakerk, kerkmusici, koren

Kijken naar een Kuiperskerk
Excursie Bergsingelkerk Rotterdam
Op een zaterdag in het voorjaar gaan
we op bezoek in de Rotterdamse
Bergsingelkerk. We doen dat onder
leiding van Peter Dillingh, die we
gerust een specialist mogen noemen
als het gaat om kerken ontworpen
door architect Tjeerd Kuipers. Zo
krijgen we helder zicht op hoe Kuipers
‘onze’ Wilhelminakerk heeft vorm
gegeven. Organist Edwin Vooijs
beloofde dat er ook voor onze oren
veel te genieten valt. Meld u aan en u
ontvangt bericht over datum en tijd.

Samen sparen
Bij een jubileum hoort een cadeau. Iets dat recht doet aan het
verleden, aan het heden en aan de toekomst van de kerk. We
gaan, in allerlei acties sparen voor:
Verleden: Restauratie van twee oude kanselbijbels uit de
geschiedenis van de Wilhelminakerk.
Heden: Voor een gift voor het ‘Institute for Bible Translation’,
die onder moeilijke omstandigheden de vertaling van het
Levende Woord mogelijk maken. Zo kunnen inwoners in de
voormalige Sovjet-Unie de Bijbel eindelijk in hun moedertaal
lezen. (meer hierover op blz. 9)
Toekomst: Voor zonnepanelen op het dak van de kerk,
bouwen aan een groene kerk. (meer hierover op blz. 9)
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Zestigjarig jubileum Petruskapel
Op 8 november 1958 is door
ds. M.G. Ton, de toenmalige predikant
van de Petruskapel, de eerste steen
gelegd voor de bouw van de Petruskapel.
Op 3 en 4 november 2018 zullen we het
zestigjarig bestaan van de kapel vieren.
Het gedetailleerde programma zal dan
verschijnen op de website van onze
gemeente www.dewilhelminakerk.nl.

Bijbelkring Petruskapel

Inloopmiddag
Iedere eerste en derde dinsdag van de maand is er een
Inloopmiddag. Vanaf 13.30 uur staan de deuren van de kapel
Elkaar ontmoeten
open om u te ontvangen.
Er zijn verschillende activiteiten zoals spelletjes, een quiz, bingo,
inleidingen over uiteenlopende onderwerpen. Het is altijd fijn
elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee en iets
lekkers. De eerste Inloopmiddag na het zomerreces is op
dinsdag 21 augustus.

In het nieuwe seizoen komt de Bijbelkring
bij elkaar op dinsdag 21 augustus om
19.30 uur in de Petruskapel. Het
jaarthema is ‘Rondom het levende
Woord’. Tijdens de Bijbelkring zullen we
dit jaarthema laten mee resoneren.
De volgende bijeenkomsten zijn op
dinsdag 4 september, dinsdag 9 oktober
en dinsdag 6 november, van 19.30 uur tot
21.00 uur. Gespreksleider is pastor
Anneke van Mansum.

Wel te verstaan
Huisdiensten in
zorgcentrum De Merwelanden
Op de tweede donderdag van de
maand is er in zorgcentrum De
Merwelanden om 15.00 uur een
huisdienst voor de protestantse
bewoners. Deze huisdiensten worden
gehouden in de kapel op de eerste
etage. Voorganger is pastor Anneke
van Mansum, organist is Herman van
Ballegooijen.
Data: 12 juli, 9 augustus, 13
september, 11 oktober. De
huisdienst in november is op de
derde donderdag, 15 november.

Oecumenische vieringen
in De Merwelanden
Donderdag 2 november is er om
14.00 uur een oecumenische
Allerzielenviering in de Theaterzaal.
Maandagavond 24 december is er
om 18.00 uur een
Kerstavondviering.
Voorgangers in beide vieringen zijn
Gabrielle Vermeulen, geestelijk
verzorger van De Merwelanden en
pastor Anneke van Mansum.

Samen sterk, samen kerk
op De Staart

Voor we in kerkdiensten uit de Bijbel
lezen bidden we een gebed om
inspiratie, of ontvankelijkheid. We
vragen om Geestkracht. Helderheid van
Godswege, zodat we die Bijbelwoorden
niet alleen als tekst lezen, maar ook
kunnen ervaren als toegang tot de
Bron. Als in gesprek zijn, als gericht zijn
op wat God hierin met ons wil delen.
Wanneer we een seizoen lang nadenken over omgaan met het
Levende Woord kan aandacht voor het gebed niet ontbreken. Er zijn
verschillende vormen van bidden. Door de tijden heen zijn er in de
breedte van de kerk allerlei gebedstradities ontstaan. Ds. Joke van
Voorst zal over die achtergronden vertellen, waarna we in gesprek
kunnen over wat ons helpt of belemmert bij het bidden.
Woensdagmiddag 13 maart, om 14.00 uur in de Petruskapel
(uiteraard ook voor gemeenteleden uit de Wilhelminakerk).
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Oefenen in delen

Eetgroep alleengaanden 55+
Maandelijks vindt er een klein wonder plaats
in de Wilhelminakerk. Niet alleen omdat het
opnieuw lukt om een zaal vol gezellige eters
van een smakelijke driegangenmaaltijd te
voorzien, maar vooral om het bijzondere
effect dat weer even samen eten op mensen
kan hebben. Maaltijden vol vitamine V:
Verbondenheid, Vrolijke gesprekken en
tot de Volgende keer!
U kunt zich aanmelden bij Dicky Peters
of via de pastores. De kosten zijn 5 euro.
Data: 31 augustus, 28 september, 2 november en 23 november. In 2019 is
de maaltijd in principe op de laatste
vrijdag van de maand (m.u.v. juni
juli, december).

Middagdienst in de Wil
Soms lukt het niet meer (zo
makkelijk) om al om tien uur in de
kerk te zijn. Bijvoorbeeld omdat de
gezondheid niet erg meewerkt. Dan
kan het betekenen dat u lange tijd
geen kerkdienst kunt bijwonen of
Avondmaal kunt vieren.
Voor wie, om welke reden ook, graag
eens in de middag in de kerk is, vindt
er een middagdienst plaats in de
Wilhelminakerk met viering van het
Heilig Avondmaal.
Data: woensdagmiddag 3 oktober
2018 en 20 maart 2019, 15.30 uur
Voorgangers: pastor Lianne van der
Wel en ds. Michiel de Zeeuw.

Op veel plaatsen in deze wereld gaat het oneerlijk toe en
raken mensen in de knel.
We willen werken aan eerlijke verhoudingen. Dichtbij en
verder van Dordt. Onze diakenen geven hiervoor tips en
nodigen uit om hier actief bij stil te staan. Zo staat de
winkelwagen in de hal van de kerk
te wachten op jouw bijdrage. Zo kun
je delen met mensen die aangewezen
zijn op de Voedselbank.
Een andere manier is om te
werken aan bewustwording,
bijvoorbeeld via speciale maaltijden.
Eet bijvoorbeeld mee met de duurzame
maaltijd op Dankdag en Aswoensdag.
Dankdag 7 november en Aswoensdag 6 maart (sobere
maaltijd) aan het begin van de Veertigdagentijd.
Wilhelminakerk, aanvang 18.30 uur. Aanmelden via de
antwoordkaart.

SEVEN+
Jongeren vanuit de verschillende wijkgemeenten van de
PGGD gaan aan de slag met ‘de zeven werken van
barmhartigheid’: zeven manieren om naar anderen om te
zien. Ze gaan terug op woorden van
Jezus uit Mattheüs 25 bij de vraag ‘waar
heb je naar mij, naar de ander omgezien?’.
Die zeven diaconale werken zijn: De
hongerigen te eten geven / dorstigen te
drinken, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen,
de gevangenen bezoeken, de doden
begraven en zorgdragen voor de
schepping. Hoe geven we die oude
woorden ook vandaag vorm?
Lees verder op blz. 11.

Geef verzoening en vrede een kans
In de loop van dit seizoen nodigen onze diakenen u uit om bij te
dragen en mee te denken rondom verzoening en vrede. Dat krijgt
gestalte in een wat langere betrokkenheid bij twee projecten van
Kerk in Actie. Eén in Brazilië (het gaat daar om een dialoog tussen
mensen van verschillende culturen en religies) en één in Nigeria
(het gaat daar concreet om het werken aan vrede en veiligheid in
Nigeriaanse dorpen). U ontvangt daarover nog allerlei informatie.
Tegelijk is van belang dat we in onze Nederlandse situatie, of zelfs
Dordtse omstandigheden, verzoening en vrede een kans geven.
Zo is het ons voorgedaan…
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Bibelebon s
.

In een seizoen met
extra aandacht voor
leven met het Woord
geven we elkaar tips
rondom het Bijbellezen.
Geef suggesties hiervoor
door via de pastores.
Elke maand staat er in
Wil op Zondag, onze
kerkbrief, zo’n tip, een
Bibelebonus.

Bijbelse personen

Aren lezen

Dit jaar ‘Rondom het Levende
Woord’ kijken we op een
gesprekskring naar personen in
de Bijbel. Personen die Gods woord
tot leven brengen of juist in de weg
zitten. In alfabetische volgorde
kiezen we met elkaar de namen. Zo
zullen ook minder bekende mensen
voor het voetlicht komen, zoals
Annas of Jehoram. Maar ook een
naam die, als Jan of Piet bij ons,
vaak voorkomt zoals Azarja, of
Sallum. Zo ontdekken we het
komende seizoen met elkaar
levensverhalen van Bijbelse
personen. Mensen zoals u en ik?

Onbevangen en met
aandacht in de Bijbel lezen
en samen de indrukken
delen, dat kan bij ‘Aren lezen’.
We wandelen als het ware over het
bouwland van de Bijbel, langs de akker
van een evangelie. Zo verkennen we
de velden om te zien welke ‘aren’ bij
de oogst nog niet zijn opgeraapt. Met
een open gesprek, -geen vraag is
gek-, volgen we het Bijbelverhaal op
de voet. Er blijkt meestal nog veel dat
voedzaam is te oogsten.
Deze kring kan ook behulpzaam zijn
voor wie in het (vrijwilligers)werk aan
anderen (jong of oud) Bijbelverhalen
vertelt.

Bent u nieuwsgierig geworden, kom
dan luisteren en meedenken op
dinsdagmiddag, van 14.00-15.30
uur in de Wilhelminakerk.
In 2018: 18 september, 9 en 23
okt., 6 en 20 nov., 4 december.
in 2019: 15 en 29 januari, 12 en 26
februari, 12 en 26 maart, 9 april.
Leiding: (beurtelings) pastor Lianne
van der Wel-van Reeuwijk en ds.
Michiel de Zeeuw

Kijk voor meer leuke tekeningen in Alef,
Bijbelblad voor kinderen, van het NBG.

Wees welkom op donderdagavond
van 19.30-20.45 uur, Wilhelminakerk,
met ds. Michiel de Zeeuw.
Data: 13-9, 11-10, 8-11, 6-12, 10-1,
7-2, 7-3,4-4, en 9-5.
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Expositie te gast
kunstenaars uit het hele land
400 jaar Synode van Dordrecht en de opdracht tot
het maken van de Statenvertaling zijn ook deel van
de geschiedenis van onze kerkgemeenschap.
Onze invalshoek daarbij is de voortgaande vertaling.
Een beweging die je kunt zien in de samenleving,
een beweging die ook in de Wilhelminakerk gestalte
krijgt. Zo kijken we nu in het bijzonder naar hoe
hedendaagse kunstenaars die vertaling vormgeven.
Vanuit contacten binnen onze kerk met het landelijke
Platform Kerk & Kunst groeide het gezamenlijke plan
om een landelijke tentoonstelling mogelijk te maken
bij het thema ‘Van Letter tot Leven’.
We mogen gastheer/vrouw zijn voor kunstenaars en
belangstellenden vanuit heel Nederland. De
expositie duurt van 26 oktober tot en met 24
november. Van woensdag tot en met zondag is de
expositie vrij te bezichtigen tussen 13.30 – 17.00 u.
uur.

Opening

Dord
Dordrechts
museum
We zijn vereerd met de medewerking van
directeur Peter Schoon van het Dordrechts
museum bij de selectie van de ingezonden
kunstwerken. Hij zal als voorzitter van het
selectiecomité (waarin verder mensen vanuit
het Platform Kerk & Kunst en de Wilhelminakerk) ook de eervolle vermeldingen invullen.
In het Dordrechts museum is van 11 nov. –
26 mei te zien: ‘Werk, bid en bewonder –
nieuwe kijk op kunst en
calvinisme.’
RONDOM DE EXPO
Voorlezen uit Jacob Cats
door stichting Voorlezen

Vrijdag 26 oktober, 20.00 u,
wordt de expositie geopend
door ds. Gerrit de Fijter,
voorzitter van de stichting
Nationale Synode (gericht
op het verbinden van
kerken).

Rondom de Synode was
Jacob Cats een veelgelezen
dichter, met grote invloed op
het dagelijks leven.
Datum: zondagmiddag
28 oktober, 15.00 uur,
Wilhelminakerk.

Lezing Henk Pietersma
Credo tot leven
“Kerk en kunst hebben elkaar
nodig voor het vinden van
wegen om de Bijbelse
boodschap te doen herleven.
Kunst kan er toe bijdragen dat
de kerk zich meer bewust wordt
van haar bijzondere positie in de
samenleving.” Beeldend
kunstenaar Henk Pietersma
heeft in een rijk oeuvre met
sterk grafische sporen
deze gedachten uitgewerkt.
Zijn recente bundeling ‘Credo’,
verbeeldingen bij teksten uit de
geloofsbelijdenis van Nicea,
geeft steeds ook een breed
gevoelde menselijke vraag
weer. Hij vertelt hierover op
donderdag 1 november,
aanvang 19.45 uur, in de
Wilhelminakerk.

Lezing Hannelieke van de Beek
Woorden van Leven

Hannelieke van de Beek is een
veelzijdig beeldend kunstenaar, die
zich vaak op het snijvlak van woord en
verbeelding beweegt. “Ik ben in 1982
op de academie begonnen met het
borduren van teksten, iele teksten
(tekstiel). Ik reageerde op het wereldnieuws, borduurde krantenteksten.
Later werden de teksten mijn eigen
emoties.
Ik vertel in mijn lezing ook mijn levensverhaal aan de hand van mijn werken.
Datum: woensdag 14 november,
aanvang 19.45 uur, Wilhelminakerk.
Mogelijkheid tot vrije gift na afloop.

Kunstvespers
Tijdens deze vesper staat een
werk uit de expositie centraal
ter overweging en inspiratie.
Woensdag 31 oktober
19.30 uur, Zuidhovenkerk
(Zuidhovenlaantje 4)
Woensdag 7 november
19.30 uur, Wilhelminakerk
Woensdag 21 november
19.30 uur, Ontmoetingskerk
(Slangenburg 3)
diensten in Wilhelminakerk,
10.00 u, met oog voor expo:
zondag 28 oktober,
zondag 4 november,
zondag 11 november,
Bach-cantatedienst (BWV 94
‘Was frag’ ich nach der Welt’).
Alle info: platformkerkenkunst.nl
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Samen boeken lezen
Rondom het levende Woord is voor de
leesgroep het ideale thema; we zijn
immers altijd rondom woorden bezig!
Veel soorten woorden uit veel landen
en streken kwamen al voorbij. En wie
een beetje bijhoudt, wat er aan nieuwe
titels verschijnt, weet dat ook op dit
terrein Het Woord volop in beweging is.
We hebben dus boeken gekozen van
schrijvers die zich, op hun eigen wijze,
met het Woord bezig hielden. We lezen
hoe zij hun (levens)ervaringen hebben
verwoord; hoe de Woorden hen hebben
bewogen en hoe ze meegingen in hun
verdere leven.
We nodigen jullie uit om met ons mee
te lezen en mee te praten.
Dat kan op:
Dinsdag 18 september: Franca Treur,
Hoor nu mijn stem
Woensdag 21 november: Marieke
Lucas Rijneveld, De avond is ongemak
Dinsdag 12 februari: Esther Gerritsen,
De trooster
Woensdag 10 april: nog in te vullen
De avonden beginnen om 19.45u.,
de plaats wordt t.z.t bekend gemaakt
in het kerkblad en in de WoZ.

Naar het museum
Met elkaar zie je meer dan alleen. Dat is de ervaring van
de mensen, die het afgelopen seizoen zijn mee geweest
naar een expositie in een museum ergens in Nederland.
Dit seizoen gaan we er mee door. De data kunt u alvast
noteren. Dit zijn: 16 oktober en 13
december 2018, 19 februari en 25 april
2019. U hoeft zich niet aan te melden.
Meer informatie volgt via de Wil-opZondag.

Muziek onder woorden
Veelbelovend liggen muzikale
schatten te wachten tot iemand,
die de weg weet, deze uit de
schatkamer haalt en hun glans aan het licht brengt.
Rob Landman wil graag u deelgenoot maken van zijn kennis
van de muziek(geschiedenis) op donderdagavonden van 20.00
tot 22.00 uur.
20 september: Borodin 2e Symfonie,
Bruckners Psalm 150
18 oktober 2018: Richard Strauss 4 letzte Lieder,
Schnittke Concerto grosso
15 november 2018: Suk Asrael Symfonie,
Pärt, Stabat Mater
13 december 2018: Bach, Lutherse Mis nr 3,
werk van Messiaen,
Rob Zuiddam, Adam interludes
17 januari 2019: Bach, Cantate BWV 678,
Adams, Nixon in China
21 februari 2019: Britten: Peter Grimes, interludes,
Ralph Vaughan Williams, Serenade to Music
21 maart 2019: Schönberg, Verklärte Nacht (romantisch werk!),
Peter-Jan Wagemans, Strijkkwartet
11 april 2019: Tallis, Spem in alium,
Wagner, Tannhäuserouverture,
Kurt Weill, Dreigrosschenmusik.
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Avond ‘Bijbel in je moerstaal’
Ons jaarthema vertelt ook van onze kansen.
Een openlijk leven rondom het Woord is op veel
plaatsen in de wereld niet zomaar mogelijk. Een
informatieve en inspirerende avond met twee
vertaalsters geeft een inkijkje.
Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is het
Russisch in veel deelrepublieken niet meer
verplicht als officiële taal. Lokale talen herleven
en ouders geven hun moedertaal weer door aan
hun kinderen. Het IBT (Institute for Bible
Translation) in Moskou spant zich ervoor in dat
christenen verspreid over dat uitgestrekte
gebied de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.
Het begeleidt talloze vertaalprojecten, zowel van
losse Bijbelboeken, als van complete Bijbels.
Karakalpakstan, bijvoorbeeld, is een autonome
republiek in het westen van Oezbekistan.
Officieel geldt er vrijheid van godsdienst, maar
christenen worden er onderdrukt. Zij durven
nauwelijks samen te komen, uit angst voor de
geheime politie. Hoe vertaal je daar de Bijbel?
Marina Lomova en Marijke de Lang (IBT
en United Bible Societies) zijn
betrokken bij verschillende vertaalprojecten en komen een avond naar
Dordrecht om daarover te vertellen.
Voor ons een buitenkans om zo uit
de eerste hand te horen over de
actuele omstandigheden. Hoe leef je
met het Woord in een daarvoor moeilijk
toegankelijke samenleving? Hoe is
steun mogelijk? De datum van deze
avond wordt binnenkort bekend gemaakt.

Nieuw in de kerk
Graag heten we nieuwe
gemeenteleden van harte
welkom op een speciale
informatieavond in de
Wilhelminakerk.
Verschillende groepen en
contactpersonen stellen
zich aan u en jou voor.
Ook maken we een
verrassende rondgang door
het kerkgebouw.
Op maandag 17 juni, om
20.00 uur.

Wilhelminakerk in het zonnetje
Onze kerk heeft inmiddels al diverse stappen gezet naar
verduurzaming. De meest recente was de vervanging van
de gloeilampen door energiezuiniger LED-lampen. Voor
de volgende stap denken we, in het kader van ons
jubileum, aan het sparen voor zonnepanelen. Het plan is
om deze op het kerkdak en wellicht op een deel van de
koepel te gaan plaatsen. De opbrengsten van deze
panelen komen ten goede aan de (lagere) energierekening van de kerk en aan het milieu.
Op blz. 3 las u over drie spaardoelen rondom het
naderende jubileum van de Wilhelminakerk. We nodigen u
en jou hartelijk uit om hiervoor een bijdrage
geven via onze wijkkas, onder vermelding van
‘Jubileum WK’. Dat is op bankrekening
NL10 INGB 0001 8937 65 t.n.v. Wijkkas
Wilhelminakerk.
Meer informatie over het zonnepanelenproject
en allerlei leuke acties rondom de
spaardoelen leest u dit seizoen via onze
wekelijkse uitgave ‘Wil op Zondag’.

Dordtse Bijbel Quiz
Op vrijdagavond 5 april 2019 vindt de nieuwe editie plaats
van de Dordtse Bijbel Quiz. Doe mee en test uw Bijbelkennis.
Bij een mooie vragenmelange van weetjes, doordenkers en
‘o ja-momenten’ beleven we een gezellige avond. Een avond
die aanzet tot het nalezen van hoe het er echt staat.
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Samen zingen
Vorig jaar was er een gezellige Adventszangmiddag voor de ouderen. Dat
smaakte naar meer! Fijn om te kunnen
laten weten dat er op donderdagmiddag
22 november opnieuw een zangmiddag
is, waar we onder leiding van Tineke
Pennings vertrouwde liederen zingen.
We zijn dan te gast in de Doopsgezinde
Kerk (Hugo van Gijnweg 12). De middag
duurt van 14.30-16.00 uur.

Kerst-inn
Op dinsdagmiddag 18 december is er in
de Wilhelminakerk een gezellige
Kerstmiddag voor de (iets) oudere
gemeenteleden. Goed om al te weten!

Avondmaal in de middag
Dit seizoen zijn er twee middagdiensten
in de Wilhelminakerk waarbij het Heilig
Avondmaal gevierd wordt. Het zijn rustige
diensten, met alle ruimte voor wie iets
minder goed uit de voeten kan.
Data: woensdag 3 oktober 2018 en
20 maart 2019, 15.30 uur

Een leuke middag weg
Als een voorbode van de zomer is er
een gezellig uitje voor ouderen op
woensdagmiddag 22 mei 2019. Zet u
die datum alvast in uw agenda?

Pastoraal signaal
In de ontmoetingsruimte van de
Wilhelminakerk staat een houten
miniatuurkerk. Aan de bovenzijde staat
de tekst ‘pastoraal signaal’ en ernaast
ligt een blocnote. Wanneer u
het fijn vindt als een van de
pastores bij u op bezoek komt,
dan kunt u een briefje met uw
naam en adres in
het kerkje doen. Of
als u de pastores
attent wil maken op
iemand die een
bezoekje zou kunnen
gebruiken, dan kunt u dat met een
‘pastoraal signaal’ laten weten, een
briefje met naam en adres. Alleen de
pastores hebben een sleutel van dit
kerkje.
Uiteraard kunt u hen ook bellen of
mailen (zie de contactgegevens voor
op deze krant), maar misschien kan dit
kleine kerkje ons herinneren aan de
mogelijkheden van het samen kerk-zijn.

In gesprek
Een rijke kant van leven met geloof en twijfel is dat je erover
in gesprek kunt gaan. Juist in gesprek valt er zoveel te
ontdekken. We zijn elkaar gegeven als medemensen, niet
bedoeld om alles alleen te kunnen. In een gesprek gaat het
om ruimte vinden. Ruimte voor wat nog niet, of minder
makkelijk, onder woorden kwam. Ruimte voor betekenis.
Inspirerend zijn de ontmoetingen,
de gesprekken van Jezus. In de
Bijbel lezen we hoe mensen vanuit
zo’n gesprek weer hoopvol verder
konden.
Onze pastores (ds. Michiel, pastor
Anneke, pastor Lianne, ds. Joke)
zijn graag bereid (vertrouwelijk)
een gesprek met u, met jou te
voeren. Er moet niks, er kan veel.
Bel maar, mail maar gerust.

Open Huis-kring
De Open Huis-kring wordt gevormd door een groep van
dertigers. De groep staat open voor iedereen die zich bij ons
aan wil sluiten. Zo eens per 6 weken komen we bij elkaar
voor ontmoeting, inspiratie en groei. De invulling van de
avond wordt verzorgd door één of meer van de deelnemers
en verschilt daarom per keer. Het jaarthema Rondom het
Levende Woord is de verbindende factor tussen de avonden.
Dit seizoen komen bij elkaar op 31 augustus, 13 oktober,
16 november, 5 januari, 8 februari, 23 maart, 10 mei en
22 juni, vanaf 20.00u.
Kort voor iedere ontmoeting kondigen we die ook aan in de
Wil-op-Zondag met vermelding van de locatie. Wil je meer
informatie, of heb je een aankondiging gemist en wil je er
(een keertje) bij zijn, neem dan even contact op via de
aanmelding op de website van de kerk.
Van harte welkom!
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Afstemmen

Tienerdienst

In het jeugdoverleg klonk de wens om
de verschillende activiteiten voor
jongeren niet in dezelfde week te laten
plaatsvinden. Jeugdouderlingen AnneMarie van de Weg en Hanneke
Naaktgeboren hebben het geheel dan
ook op elkaar afgestemd. Nieuwe tips
blijven welkom…😉

Om jullie als jongeren na de kindernevendienst te steunen bij het
vinden van je plek in de gemeente wordt er tienerdienst
georganiseerd. Zo is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te
gaan. Soms in aansluiting op wat er in de kerkdienst gedeeld
wordt, soms over onderwerpen die extra spelen in jullie dagelijks
leven.
Data: Zondag 9-9, 16-9, 30-9, 4-11, 18-11, 25-11,16-12, 13-1,
27-1,3-3, 24-3, 19-5, 2-6, 16-6, 7-7, bovenzaal Wilhelminakerk.

Waar draait het om?
catechese
Veel in onze samenleving heeft op de een
of andere manier te maken met geloof,
religie of kerk. Vaak is het niet direct als
zodanig herkenbaar. Het is van belang
om er je weg in te weten, niet afhankelijk
te zijn van wat er in vlotte babbels over
‘rondgaat’.
Zoals fietsen pas prettig wordt als je iets
weet van de rest van het verkeer, zo is
het goed op het vlak van geloven te
herkennen waar het om draait. Zo kun je
tot eigen keuzes komen. Waarden
ontdekken.
Jongeren tussen 12 en 18 ontvangen
een uitnodiging voor catechese. Weet je
welkom! Op de eerste avond gaan we
samen plannen maken voor dit seizoen.
Breng je vragen en suggesties mee.
Tijd: woensdag, 18.30 - 19.30 uur,
Wilhelminakerk, met ds.Michiel de Zeeuw.
data: 3-10, 17-10, 31-10, 9-1, 23-1,
13-2, 27-2, 10-4, 24-4.

Seven+
Jongeren vanuit de verschillende
wijkgemeenten van de gezamenlijke
kerk, de PGGD, gaan aan de slag met
‘de zeven werken van barmhartigheid’:
zeven manieren om naar anderen om te
zien. Ze gaan terug op woorden van
Jezus uit Mattheüs 25 bij de vraag ‘waar
heb je naar mij, naar de ander
omgezien?’. Zie ook blz. 5.
Op 28 september start het project met
een verdiepingsmoment en samen pizza
eten in ‘De Wijnstok’ (DubbelsteynlaanWest 70). Op 12 oktober komt een
volgend ‘werk’ aan bod in het Diaconaal
Aandachtscentrum (Singel 273-275).
Daarna zijn we op 3 februari in het Albert
Schweitzer Ziekenhuis.
Het zijn mooie kansen om iets zinnigs
met iets leuks te combineren. De rest van
de informatie volgt op de Startzondag en
via Wil op Zondag.

Wilcome
Voor jongeren op de middelbare school
(12-18 jr) is er Wilcome, maandelijks
een gezellige vrijdagavond van 20.0022.00 uur in onze ruimte in de
Wilhelminakerk. We spelen een spel,
doen een workshop, een
‘buitenactiviteit’ of praten even bij. Kom
eens langs!
Data: 21-9, 19-10, 9-11, 21-12, 1-2, 223, 5-4, 26-4, 17-5, 28-6.

Kring opvoeden en geloof
Hoe kun je het geloof een plek geven in de opvoeding van je
kinderen? Wat werkt daarin voor jullie? We vormen met elkaar
een groepje om het daar regelmatig over te hebben. We
wisselen ideeën uit, praten over waar we tegenaan lopen in de
opvoeding van onze kinderen en diepen een onderwerp of
thema uit, onder begeleiding van ds. Michiel de Zeeuw.
Soms ter voorbereiding op wat we in het kerkelijk jaar vieren,
soms een zelfgekozen thema, of aan de hand van delen uit
een boek. We sluiten het seizoen altijd af met een gezellige
middag met de kinderen. Weet je welkom om (eens) mee te
doen!
Data: Zondagavonden: 16 september, 4 november,
6 januari, 17 februari, 31 maart, 12 mei
+ picknick zondagmiddag 26 mei in het park.
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Met kleur opgroeien
Als een kind gedoopt wordt klinkt
het lied ‘welkom, welkom in ons
midden, hier is ook een plaats
voor jou’.
Op allerlei manieren willen we
daar in hartelijkheid vorm aan
geven. Voor de jongsten is er
crèche, met leuk speelgoed en
een veilige plek.
Voor de kinderen in de leeftijd van
de basisschool is er in iedere
kerkdienst
ook aandacht voor hen
Sirkelslag
en gaat het (als regel) op
Sirkelslag is een vrolijk doe-spel dat
kindernevendienst over hetzelfde
op hetzelfde moment in heel
Bijbelverhaal als in de kerkzaal.
Nederland wordt gespeeld. Voor
Elkaar wegwijs maken, ruimte
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Doe mee
geven, kansen om te ontdekken
met Sirkelslag Kids!
wie God voor mensen wil zijn. Het
geldt voor iedereen: kinderen,
vrijdagavond 16 november, 19.00 uur,
jongeren en (iets) ouderen.
Wilhelminakerk.

Lichtjestocht
Op Kerstavond wandelen, vanaf
18.00 uur, de jonge kinderen met
lampionnen door de buurt rondom de
Wilhelminakerk. In elk van de
deelnemende kerken (Remonstrantse
kerk, Kruiskerk, kerkgebouw Leger des
Heils) is iets te beleven van het
Kerstverhaal. De wandeling eindigt in
de Wilhelminakerk, waar de sfeervolle
Kerststal in bijzondere beelden vertelt
van de geboorte van Jezus, een mens
vol van Gods licht. Ga je mee?

Samen een nieuw lied oefenen,
vaak met gebaren, is een goed
voorbeeld van hoe we met jong en
oud een gemeente onderweg zijn.

Palmpaasstok maken
Op de zaterdagmiddag voor Palmpasen versieren we de stokken
met een verhaal. Elk kind mag een eigen stok vullen met de
bijzondere verwijzingen naar de weg die Jezus ging. Hulp van
volwassenen is altijd fijn. Iedereen is welkom, dus ook vriendjes en
vriendinnetjes.
Zaterdagmiddag 13 april, 14.00-16.00 uur,
Wilhelminakerk.

De oren van je hoofd
verhalen en pannenkoeken
Kom je samen in een kring naar verhalen
luisteren? Leen je oor aan verhalen die
soms heel bijzonder worden verteld. Daarna
mag je de oren van je hoofd eten bij een
lekkere pannenkoekenmaaltijd. Meld je
even aan dan bakken we extra…mmm.
Voor jong en oud!
Zaterdagmiddag 9 februari, 16.30-19.00u
Wilhelminakerk.

Kinderkring
In de Wilhelminakerk vieren ook
de kinderen het Heilig Avondmaal
mee. Het is een rijk gebeuren als
we zo samen het leven van Jezus
gedenken. In het delen van brood
en wijn klinkt zoveel mee.
Het is goed om de betekenissen
met elkaar te blijven delen.
Daarom is er ook dit seizoen een
bijeenkomst in de Wilhelminakerk
voor kinderen van 7 tot en met 11
jaar. In groepen gaan de 7-jarigen,
de 8/9-jarigen en de10/11-jarigen
aan het werk.
Deze middag, op woensdag 8
mei, wordt afgesloten met een
gezellige maaltijd.
Daarna is er een viering met Heilig
Avondmaal op zondag 12 mei, met
herkenbare elementen uit de
bijeenkomst van de Kinderkring.
De kinderen helpen voor deze
viering ook bij het bakken van het
brood dat nodig is.

Tijden en data:
Kinderkring: woensdagmiddag 8
mei 2019, 16.30-18.30 uur
Brood bakken: zaterdagmiddag
11 mei 2019,13.30-15.15 uur
Avondmaalsviering:
zondagmorgen 12 mei, 10.00 uur
steeds in de Wilhelminakerk.

