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H

ier is een stad gebouwd

Hier is een stad gebouwd
overal om ons heen,
huizen en bomen en
mensen van licht en steen.

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. Dat staat dit seizoen in het midden van onze aandacht.
De uitnodigingen in deze krant zijn er voor wie daarvan wil proeven. Het is
een aanbod, een geheel van kansen voor het dagelijks leven. Gedeelde
bezieling, in het bevrijdende spoor van Jezus Christus.
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.

Huizen van vrede voor
mensen van vlees en bloed.
Veilig onveilig, zo
leven zij bitterzoet.
Overal haast en verkeer dat geen richting heeft,
wolken lawaai als een
vuur dat geen warmte geeft.
Woorden gaan over en
weer, waar de mensen zijn.
Woorden zijn lief en leed,
rouw en geboortepijn.
Mensen gaan twee aan twee,
overvloed en woestijn,
zoeken een woning en
willen geborgen zijn.
Leven is overal
tussen fabrieken en flat
bloemen en kinderspel,
licht op muziek gezet.
Is er een stad zonder
dood zonder duisternis,
komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?
tekst: Huub Oosterhuis

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!
De Koffiekan is er van 14.00-16.00 uur (vrije inloop) op elke derde donderdag
van de maand, in de Wilhelminakerk.
(19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari,
19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni)

“Velen loopen er langs de in aanbouw zijnde Wilhelminakerk op het Bleekersdijkje, terwijl ze met vreemde
blikken den ‘circus’ gadeslaan en bij de beschouwing van het niet mooie convexe zinken dak maar niet aan
een kerk zouden kunnen denken, als niet de voorgevel met zijn vierkanten toren er de beteekenis van deed
uitkomen. Iets nieuws voor Dordt is de nieuwe kerk dus wel. Ze is ten minste met geen andere hier ter stede
te vergelijken”, schreef kunstcriticus Cas van Son in augustus 1899 het Dordrechtsch Nieuwsblad.
De eerste plannen voor kerkbouw aan de Blekersdijk waren gesmeed in het voorjaar van 1898. Tussen de
Singel, de Johan de Wittstraat en de Blekersdijk strekte zich een buitenplaats uit: Villa Maria. In februari 1898
werd de buitenplaats in twee delen geveild: het huis en een ‘zeer groot bouwterrein, op een der beste
standen van Dordrecht’. De bouwplannen werden voortvarend ter hand genomen door twee Dordtse
‘projectontwikkelaars’: G. Schouten en J.C. Schotel.
Schotel en Schouten dempten de Beeldjeshaven, het water langs de Blekersdijk, en legden de Cornelis van
Beverenstraat, de Adriaan van Bleijenburgstraat en de Koningin Wilhelminastraat aan. In het ‘Villa-Maria-Park’
waren meer dan honderd bouwkavels beschikbaar voor villa’s, herenhuizen en (dubbele) burgerhuizen.

Jubileumdag
23 november 2019
Op voorstel van diaken H.A. Dicke besloot de
gereformeerde kerkenraad zeven percelen te
kopen aan de Blekersdijk op de hoek met de
Koningin Wilhelminastraat, voor de bouw van
een nieuwe kerk. Voor het ontwerp werd de
Amsterdamse architect Tjeerd Kuipers in de
arm genomen. Binnen twee maanden legde hij
drie schetsontwerpen voor, waaruit de
kerkenraad “de ronde” koos. De bouw werd opgedragen aan aannemer en gemeentelid Zegert van Schelt.
Op 6 september 1898, op het uur van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, werd de eerste paal geslagen.
Op 25 oktober 1898 werd de eerste steen gelegd. Daaraan herinnert nog de marmeren plaquette bij de
ingang. Op 23 juni 1899 werd de haan op de toren geplaatst.
Op donderdagavond 23 november 1899 werd de Wilhelminakerk in gebruik genomen. De kerk telde zo’n 800
zitplaatsen; de galerijen waren er nog niet. Maar die avond schatte de Dordrechtsche Courant het aantal
aanwezigen op zeker 1200.
De verslaggever noteerde alles wat er op het psalmbord stond: Psalm 150:1 “Looft God, looft Zijn naam
alom”; Psalm 98:2 en 3 “Hij heeft gedacht aan Zijn genade” en “Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE”;
Psalm 89:1 en 7 “’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên” en “Hoe zalig is het volk, dat naar Uw
klanken hoort!”; Psalm 68:10 en 16 “Geloofd zij God met diepst ontzag!” en “Gij koninkrijken, zingt Gods lof”;
Psalm 103:1 “Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten”; Psalm 72:11 “Zijn Naam moet eeuwig eer
ontvangen”.
Ds. H.G. de Jonge preekte over de bede van koning Salomo bij de bouw van de tempel: “Dat uw oogen open
zijn nacht en dag over dit huis” (1 Koningen 8:29).
Op zaterdag 23 november 2019 is de Wilhelminakerk precies 120 jaar in gebruik. Over de invulling van die
gedenkwaardige dag leest u te zijner tijd meer in Wil op zondag, de website van de kerk en Kerk op Dordt.
Peter Dillingh

Het geloofsgesprek
‘De Bijbel in het midden’ van Maarten
Wisse is een pleidooi voor het
geloofsgesprek in de kerk te midden van
verschillen.
Een gesprek over wat je ten diepste
beweegt, over je geloof, je twijfel, over
God en over Jezus. Omdat de kerk een
gemeenschap is die bijeen wordt
gehouden door de band met Jezus
Christus, kan ze niet zonder
geloofsgesprekken. Kerkenraadsleden
begeleiden enkele avonden (en misschien
ook een ochtend) aan de hand van dit
boekje. Deze handreiking wil dergelijke
geloofsgesprekken stimuleren en ook
uitdagen ze te voeren.

Dinsdagmiddagkring

Wanneer u via de antwoordkaart of via de
website aangeeft dat u belangstelling hebt
wordt u vervolgens uitgenodigd voor een
eerste bijeenkomst.

We zijn blij dat de kring op dinsdagmiddag
ook dit seizoen fijne kansen geeft voor
gesprek en ontmoeting. Dit keer wordt de
kring begeleid door Eline van der Giessen,
gemeentelid en tot voor kort geestelijk
verzorger binnen Crabbehoff.
Bij deze kring lezen we uit de Bijbel, zingen
een lied en delen onze gedachten bij het
Bijbelverhaal, of bij iets anders dat ons
speciaal bezighoudt. We ontmoeten elkaar
bij een lekker kopje thee.
Van harte welkom, ook als u er nog niet
eerder bij was, op: dinsdag 1 oktober,
22 oktober, 19 november, 17 december,
21 januari, 18 februari, 17 maart, 14 april,
12 mei en 9 juni;
steeds van 14.00 – 15.30 uur in de
Wilhelminakerk.

Samen voorbereiden

Naar het museum

Het is vaak inspirerend om samen een
deel van een kerkdienst voor te bereiden.
Komend seizoen kan dat aan de hand van
een couplet van het lied ‘Hier is een stad
gebouwd’ (zie voorzijde). Wie zich
aanmeldt wordt uitgenodigd voor een
voorbereidingsbijeenkomst.
Aan enkele gastpredikanten wordt dan
gevraagd of dit een deel (bijv. Kyrië en
Gloria) mag zijn van de dienst waarin zij
voorgaan.

Samen zie je meer dan alleen. Dit was enkele jaren geleden de
gedachte om te starten met een serie bezoeken aan diverse musea.
De gekozen formule, vrijblijvend de mogelijkheid mee te doen en
aan te sluiten, blijkt een succes. Het komende seizoen wordt er
gewoon mee doorgegaan.
De data kunt u alvast noteren. Die zijn: donderdag 3 oktober,
dinsdag 26 september, donderdag 30 januari en dinsdag 21 april.
Afhankelijk van de exposities die er zijn, wordt de keuze voor een
museum gemaakt. Informatie hierover is te lezen in de Wil op
Zondag.
Elly Joosten, Mieke Zwart,
Tineke Pennings, Truus van Gijzen.

Kun je nog zingen… zing dan mee!
In het nieuwe liedboek staan prachtige
liederen, maar soms met melodieën die
je even moet oefenen. Andere liederen,
die je al zo lang kent en graag zingt
komen soms in een kerkdienst wat
minder aan de orde.
Op een zangmiddag als deze is er volop
kans om nieuwe liederen te leren en wat
oudere lekker mee te zingen. Zo ga je met
een voldaan gevoel naar huis: weer wat
geleerd en fijn gezongen.
U bent van harte welkom op
woensdagmiddag 16 oktober 2019
en op zaterdag 21 maart 2020 , steeds
van 14:00 uur tot 16:30 in de Petruskapel.
Herman van Ballegooijen heeft de muzikale
leiding.

Bijbelgespreksgroep Petruskapel
Samen bijbel lezen en erover praten is een
kans om er verder in te komen en met
elkaar te ontdekken wat je eerder niet zag.
In aansluiting bij het jaarthema ‘Hier wordt
een stad gebouwd’ leest de groep over de
brief van Paulus aan Rome. Het boekje ‘God
voor iedereen’, met daarin achtergronden
en gespreksvragen, wordt gebruikt als
leidraad.
De groep komt bij elkaar elke tweede
dinsdagavond van de maand.
De eerste avond is op 10 september,
aanvang 19:30 uur in de Petruskapel.

Verzoening en vrede
‘Voor ieder van ons een plaats aan
de tafel, voor ieder van ons schoon
water en brood, een veilige plek,
een plaats om te schuilen, een
plaats in Gods licht als tafelgenoot.’
(Gezang 388).
Dit ziet de diaconie als een
wereldwijde opdracht waar we twee kleine stenen aan bij
willen dragen.
De eerste steen is het steunen van het project in Nigeria
van de Justice Peace and Reconciliation Movement, o.a.
door een aantal collectes in de diensten. In het noorden
van Nigeria is de verhouding tussen christenen en moslims
gespannen. De inwoners lijden al jarenlang onder
conflicten en geweld. De organisatie JPRM stimuleert
christenen en moslims om samen te werken aan de
ontwikkeling van hun dorp. Zo worden verschillen tussen
mensen overbrugd en armoede overwonnen. Voor meer
informatie zie www.kerkinactie.nl/jprm.
De tweede steen is het kijken wat we kunnen leren van
projecten wereldwijd om in onze eigen gemeenschap, onze
eigen stad verzoening en vrede wat dichterbij te brengen.
Het ontmoeten en spreken met andere mensen lijkt ons
daarvoor de eerste stap. Dit willen we in verschillende
vormen, in en buiten de diensten, mogelijk maken dit jaar.
Mocht u daarover mee willen denken of suggesties hebben
meldt u dan bij een van de diakenen.

Gesprek over het boek
‘God, iets of niets?’
Op dinsdag 8 oktober van 19:30
tot 21:00 uur zal Ieke van As in
de Wilhelminakerk een lezing
geven over het boek ‘God, Iets
of Niets?’ van Taede Smedes.
De grenzen tussen geloof en ongeloof
lijken te vervloeien. Het traditionele
godsgeloof neemt af, het antireligieuze
lijkt ook zijn langste tijd te hebben gehad.
Er is meer openheid voor vragen over
zingeving bekeken vanuit andere visies
dan de traditionele.
Ieke van As zal verschillende vormen kort
belichten en daarna is er mogelijkheid om
met elkaar erover in gesprek te gaan.

De Gooische Bijbel,
teksten naast en over de rand van de Bijbel als bron van inspiratie
Dit jaar willen we ons in het leerhuis verdiepen in teksten die de Bijbel niet gehaald hebben, maar
wel vaak eeuwenlang gelezen zijn als bronnen van inspiratie. Teksten aan de rand van de kerk, om het zo aan te
duiden. Pieter Oussoren heeft een aantal van deze teksten gebundeld in de Gooische Bijbel, als aanvulling op de
Naardense Bijbelvertaling. Pieter Oussoren zal ook zelf bij enkele
Het Leerhuis van de Grote Kerk Gemeente, is
bijeenkomsten aanwezig zijn. Zijn partner Theo van Willigenburg
dit jaar vanwege de vacature gezamenlijk met
neemt ook een keer voor zijn rekening.
de wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel.
Inleiders: Pieter Oussoren en Paul Wansink
De kosten blijven als altijd 15 Euro (of 2,50 per avond), maar we
locatie: wijkzaal Grote Kerk of Wilhelminakerk,
zouden graag zien dat deelnemers de Gooische Bijbel aanschaffen..
in overleg. De eerste keer in de Wijkzaal van
Een eenmalige investering, maar wel de moeite waard. Als de
de Grote Kerk.
kosten voor deelnemers een probleem zijn horen we dat
Met uitzondering van de laatste bijeenkomst
graag, dat mag nooit een belemmering zijn. Op dit moment
komen we samen op maandagavond (20.00 –
is de Gooische Bijbel bij uitgeverij Skandalon te bestellen
22.00u), of voor wie ‘s avonds niet kan of wil,
voor 19.90 Euro.
op de dinsdagmorgen (10.00-12.00u) daarna.
Aansluitend aan de avonden over de Gooische Bijbel houden
we nog twee avonden over Dietrich Bonhoeffer, het is
volgend jaar 75 jaar geleden dat hij ter dood werd gebracht.
De betekenis van deze grote theoloog en verzetsstrijder
rechtvaardigt een tweetal avonden als een soort toegift bij
het leerhuis. We krijgen dan het volgende programma:

Het leerhuis van de Grote kerk is een
ontmoetingsplek waar het accent echt ligt op
het samen ‘leren’. Het is geen school, maar in
een leerhuis buigen we ons over teksten en
proberen we ons eigen geloof beter te
doorgronden vanuit de Bijbel en de
geschiedenis van de kerk.

14/15 oktober: Inleiding in de Gooische Bijbel
Pieter Oussoren geeft op deze eerste bijeenkomst ene inleiding bij de opzet van en de ideeën achter het project.
Hij gaat met ons teksten lezen en leidt ons in in de voor velen van ons onbekende wereld van apocriefe geschriften.
11/12 november: apocalyptiek
Deze tweede avond is gewijd aan het verschijnsel van de apocalyptiek. Velen van ons kennen dat het beste uit het
boek Openbaring, of uit gedeelten van Daniël en Ezechiël. Het gaat om teksten die vaak in beelden en vol van
profetische taal een duiding geven van de tijd. Moeilijke literatuur, maar zeer boeiend. In de Gooische Bijbel is het
boek IV Ezra opgenomen, een prachtig voorbeeld van een apocalyptische tekst. Inleider: Theo van Willigenburg.
9/10 december: Kinderverhalen van Jezus
In december vragen we aandacht voor allerlei teksten die verhalen vertellen over de kindertijd van Jezus. De Bijbel
zwijgt daar grotendeels over, we kennen alleen het verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel, maar met name
het proto-evangelie van Jakobus vertelt veel meer. Boeiende stof, ingeleid door Pieter Oussoren.
13/14 januari: Het evangelie van de Ebionieten, een Joodse interpretatie van het Christendom
In de eerste eeuwen werd de naam Ebionieten gebruikt om christenen van Joodse afkomst aan te duiden. Zij waren
nog zeer verbonden met hun Joodse oorsprong en gebruikten eigen evangelie-teksten. Een van die evangeliën is
dat van de Ebionieten. Het is niet helemaal bewaard, maar we hebben wat materiaal. Ook zal het deze avond gaan
over het Joodse christendom in de eerste eeuwen. Inleider: Paul Wansink
10/11 februari: Evangelie der Waarheid
In de tweede en derde eeuw was er binnen de kerk een stroming met een geheel eigen spirituele interpretatie van
het leven van Jezus. We spreken over een gnostisch christendom. Vanuit deze stroming zijn vele teksten
geschreven, een van de bekendste is het Evangelie der waarheid, een andere het Evangelie van Filippus. We duiken
in deze teksten en in dit gnostische christendom. Inleider: Paul Wansink
9/10 maart: De waarde van buitenbijbelse overlevering, terugblik en evaluatie
De afsluitende keer bespreken we wat al dit buiten Bijbelse gedachtegoed nu oplevert voor onze visie op Christus
en de kerk. Inleiders: Pieter Oussoren en Paul Wansink

Leerhuis, een toegift: In het kader van 75 jaar na Bonhoeffer
9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer ter dood werd gebracht.
Dat valt op Witte Donderdag. Rond die datum een tweetal gezamenlijke
avonden. Op 30 maart in de Wilhelminakerk en 20 april in de Grote kerk.
30/31 maart: Hoe moet het met de kerk in de moderne tijd?
Bonhoeffer heeft enkele jaren illegaal de opleiding van predikanten verzorgd, dat heeft
bij hem geleid tot een bezinning op de toekomst van de kerk. Die gedachten werkt hij
later uit in de gevangenis. Bonhoeffer ziet de kerk van zijn dagen ten onder gaan en verwacht een nieuwe vorm van
kerk-zijn. In zijn teksten geeft hij verrassende blijken van inzicht en verdieping (hij raakt zaken als schuld belijden,
kloosterspiritualiteit, gebed, en meditatief Bijbellezen), wat is nog de plek van de kerk in onze samenleving?
Inleider: Paul Wansink
Plaats: Wilhelminakerk
20 april: Mondige mensen en hun (on) geloof
In Verzet en Overgave spreekt Bonhoeffer over de mondige mens en de areligieuze interpretatie van het
christendom. Zijn gedachten in de gevangenis ontwikkeld over de vraag hoe mondige mensen op een niet
religieuze wijze toch geloven behoren tot de meest fascinerende theologische gedachten uit de 20e eeuw. Wat het
betekent dat wij leven in een wereld waarin we veelal doen alsof God niet bestaat. Wat dat betekent voor onze
visie op Christus, op het kruis. We sluiten net als vorig jaar af met een gezamenlijk viering in het Mariakoor.
Inleider: Paul Wansink
Plaats: Grote kerk

Samen boeken lezen

Open Huis-kring
De Open Huis-kring wordt gevormd door
een groep van 30-ers, die elkaar opzoeken
voor een goed gesprek over het geloof en
het leven. De groep staat open voor
iedereen die zich bij ons aan wil sluiten.
Ca. eens per 6 weken komen we bij elkaar
voor ontmoeting, inspiratie en groei. We
doen dit afwisselend op vrijdag- of
zaterdagavond vanaf 20.00u. De invulling
van de avond wordt verzorgd door één of
meer van de deelnemers en verschilt
daarom per keer.
Op 27 september starten we met een
stadswandeling, met het oog op het
jaarthema. Erwin in ’t Veld neemt ons als
Dordtoloog mee naar bijzondere plekken
in de stad. Volgende avonden zijn gepland
op 2 november, 13 december, 25 januari,
13 maart, 17 april (deelname aan de
Dordtse Bijbelquiz) en 20 juni. Kort voor
iedere ontmoeting kondigen we die ook
aan in de Wil-op-Zondag met vermelding
van de locatie.
Wil je meer informatie, of wil je er (een
keertje) bij zijn, neem dan even contact op
met Annelies Blommers, via het
contactformulier op de website.
Van harte welkom!

Alweer voor de tiende keer plannen we
vier boekbesprekingen, beurtelings op
dinsdag- en woensdagavond.
Aansluitend bij het jaarthema kiezen we
boeken, waarin een stad op de een of
andere manier een rol speelt.
We nodigen jullie uit om met ons mee te
lezen en mee te praten.
De data voor het nieuwe seizoen zijn:
Woensdag 25 september; dinsdag 19
november; woensdag 19 februari en
dinsdag 12 mei, aanvang 19.45 u.( de
plaats wordt t.z.t. bekend gemaakt ) We
beginnen in september met Adriaan van
Dis - De wandelaar , een boek dat zich
afspeelt in Parijs.
We hopen op mooie leeservaringen!

Dordtse Bijbel Quiz
Op vrijdagavond 17 april 2020 vindt de nieuwe editie plaats
van de Dordtse Bijbel Quiz. Doe mee, test uw Bijbelkennis en
probeer de fel begeerde ‘wisseltrofee’ te winnen! Niet alleen
winnen is leuk, maar door een mooie vragenmelange van
weetjes, doordenkers en ‘o ja-momenten’ kun je een gezellige
en leerzame avond beleven! Een avond die aanzet tot het
nalezen van hoe het er echt staat.

Eetgroep alleengaanden 55+

Middagje samen op stap

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!

Op woensdagmiddag 13 mei 2019 wordt er vanuit
het ouderenpastoraat een gezellig uitstapje
georganiseerd. Zet u die datum alvast in uw
agenda? Nadere informatie ontvangt u tegen die
tijd van Maja de Haan en Maaike Hopma.

Samen zingen in de stad
In samenwerking met de VEG en de Doopsgezinde
gemeente worden er komend seizoen twee zangmiddagen
georganiseerd. Onder leiding van Tineke Pennings zullen we
samen vertrouwde liederen zingen. Tussendoor kunnen we
onze kelen smeren en bijpraten tijdens een kopje
koffie/thee.
We mogen te gast zijn in de Doopsgezinde Kerk, Hugo van
Gijnweg 12. De middag duurt van 14.30 – 16.00 uur. Data:
donderdag 28 november 2019 en donderdag 26 maart 2020.
Van harte welkom, u hoeft zich niet aan te melden.

U kunt zich aanmelden bij Dicky Peters-de Bruyn,
tel. 6148319. De kosten zijn 5 euro per keer.
Data: 30 augustus, 27 september, 1 november en
29 november. In 2020 is de maaltijd in principe op
de laatste vrijdag van de maand (m.u.v. juni, juli,
december). We beginnen om 17.30 uur.

Muziek onder woorden seizoen 2019-2020
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 u graag deelgenoot maken van zijn kennis van de
muziek (geschiedenis) op donderdagavonden, in de
Wilhelminakerk, van 20.00 tot 22.00 uur en wel op:
19 september 2019
26 september 2019
17 oktober 2019
21 november 2019
12 december 2019
16 januari 2020
20 februari 2020
Extra: 27 februari 2020
19 maart 2020
16 april 2020
7 mei 2020
21 mei 2020

werk van Arnold Schönberg
eventueel op verzoek: deel 2 werk van Schönberg
werken van Thomas Tallis, Arrigo Boïto en Felix Mendelssohn
werken van C.M. von Weber, Edgar Varèse en Jean Sibelius
werken van C.M. von Weber, J.S.Bach, Otto Nicolai en Benjamin Britten.
werken van C.M. von Weber, Astor Piazolla, Luciano Berio
werken van G.F.Händel, Michael Glinka, Martin Palmeri.
Giacomo Puccini: Messa da Gloria i.s.m. de Stichting Dordtissimo
werken van Arvo Pärt, Francis Poulenc
werk van Anton Bruckner
werk van Benjamin Britten i.v.m. 75 jaar bevrijding
Hymne Veni Creator Spiritus i.v.m. Mahlerfeest 2020 Amsterdam

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. Deze avond is op maandag 8 juni, om 20.00 uur.

Oppasdienst

(iedere zondag)
Iedere zondag is er oppasdienst voor de
allerkleinsten. Zij kunnen daar heerlijk spelen,
terwijl de ouders de kerkdienst kunnen
meevieren.
De kinderen krijgen tijdens
de oppas iets te drinken en
een lekker koekje.

Kindernevendienst

(iedere zondag)
Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst
kindernevendienst. Alle kinderen die op de basisschool
zitten zijn hier van harte welkom.
We lezen dan met elkaar een (Bijbel)verhaal, bidden en
zingen soms een lied of maken een mooi (knutsel)werk.
Tijdens de collecten komen de kinderen weer terug van de
kindernevendienst.

Lichtjestocht

Palmpaasstokken versieren

(24 december vanaf 18.00 uur)
Het is inmiddels een traditie geworden: de
Lichtjestocht door de binnenstad van Dordrecht. 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 vertelt van de geboorte van Jezus,
een mens vol van Gods licht. Ga je mee?

(Zaterdagmiddag 4 april, 14.00-16.00 u)

Seven+

Op de zaterdagmiddag voor Palmpasen versieren we
de stokken met een verhaal. Elk kind mag een eigen
stok versieren met de bijzondere verwijzingen naar de
weg die Jezus ging. Fijn als papa, mama, opa of oma
willen helpen. Iedereen is welkom, dus ook vriendjes
en vriendinnetjes.
Zaterdagmiddag 4 april, 14.00-16.00 uur,
Wilhelminakerk. Fijn als je je aanmeldt:
jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com

( 12 - 16 jaar)
Vorig seizoen begonnen we met Seven+ : de 7 werken van
barmhartigheid in de praktijk brengen.
We hebben er inmiddels 3 gedaan en
we kregen hierop leuke reacties.
We gaan dan ook na de vakantie met
volle energie verder, want er is nog veel
meer te ontdekken.
In september staat het vierde werk centraal: 'vluchtelingen
opvangen'. Hierbij twee data die je alvast kunt noteren in
jullie agenda:
1. donderdag 19 september van 18.00 tot 20.00 uur in het
Jeugdhonk in de Wijnstok (we eten weer met elkaar). Dit is
een voorbereidingsavond op een wel heel bijzonder werk:
2. vrijdag 27 september verzamelen we zoals het er nu naar
uitziet om 15.30 uur op het station in Dordrecht. We
vertrekken dan richting het Wereldhuis in Amsterdam waar
het de bedoeling is om samen met mensen zonder
verblijfsvergunning te sporten en te eten. We snappen dat
15.30 uur erg vroeg is en als het schoolrooster het niet
toelaat, dan moeten we daar nog even naar kijken.
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met JOP
en Kerk in Actie. Kijk voor meer informatie over het
Wereldhuis: http://www.diaconie.org/projecten/wereldhuis
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Stuur een mailtje naar:
jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com

Sirkelslag Kids (8 - 12 jaar)
Zin in een spannend en interactief spel
dat je speelt tegen andere
kindergroepen uit heel Nederland?
Doe dan mee met Sirkelslag Kids op
zaterdag 16 november.
Het thema van dit jaar is: “In het donker
zoeken naar licht”, en de rode draad
door deze avond is het Bijbelverhaal van
Daniël. We beginnen om 18.00 uur. Dan
eten we eerst met elkaar en zullen we
daarna het spel gaan spelen. De avond
duurt tot 20.15 uur.
Wil je mee doen, stuur dan even een
mailtje naar
jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail
.com

Avondmaal vieren, hoe doe je dat?
(8 tot 12 jaar)
In de Wilhelminakerk vieren ook de kinderen
het Heilig Avondmaal mee. In het delen van
brood en wijn klinkt veel mee, en daarom is het
goed om de betekenissen met elkaar te
delen. Op woensdagmiddag 13 mei a.s. is
er, van 16.30-18.30 uur, een kinderkring
rondom het thema: “Avondmaal vieren, hoe
doe je dat?”, waarbij alle aspecten van het
Heilig Avondmaal aan bod zullen komen. Deze
middag wordt afgesloten met een gezellige
maaltijd. Aanmelden kan via:
jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com

Tienerdienst

(12-18 jaar)
Ben je tussen de 12 en 18 jaar?
Wil je op zondagochtend niet altijd stilzitten in
de kerkdienst, maar je wel verdiepen in het
geloof op een actieve manier? Dan is de
tienerdienst iets voor jou.
Op 22 september starten we met de
1e tienerdienst van het nieuwe seizoen.
We zullen dan een start maken met een project
waar we het hele verdere seizoen mee bezig
zullen zijn. Aan het einde van het seizoen
zullen we de uitkomst van het project aan alle
mensen in de kerk laten zien.
Wat dit project zal zijn, mogen jullie, samen
met de leiding, bedenken én uitvoeren. Ben je
nieuwsgierig geworden? Kom dan op zondag
22 september a.s. naar de kerk en doe mee.

Wilcome

(12 - 16+ jaar)
Voor jongeren in de leeftijd van voortgezet
onderwijs biedt Wilcome een plek om elkaar te
ontmoeten, voor gezelligheid en om met elkaar
leuke dingen doen. Binnen de kaders en de
muren van de kerk.
Zo worden er avonden gevuld met sport- en
spelactiviteiten, daarnaast hebben we wat
meer inhoudelijke avonden. Eens in de 2 à 3
weken komen we bij elkaar op vrijdagavond in
het jeugdhonk, van 20.00 tot 22.00 uur.

