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zondag 15 december 2019- 10.00 uur
3e zondag van Advent - Gaudete
- naar Filippenzen 4,4 ‘Verblijdt u in de Heer te allen tijde’ Welkom in de Wilhelminakerk
voorganger
Ds. Theo Hettema uit Den Haag
lector
Ida van der Linden
organist
Hans van de Weg
ouderling
Bram of Hanneke Naaktgeboren
diaken
Stefan Jongkind
collectanten Anja Andriesen, Rijk van de Lagemaat
Trudy Blom-Uilhoorn, Anne Wegman
beamerrist
Erica Blom
koster
Gert van Bemmel
Uw gaven worden gevraagd voor:
1 St. Voedselbank Dordrecht
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

Na de dienst bent u welkom
in de ontmoetingsruimte bij
koffie en thee. Info krijgt u
van de ouderling

 Crèche. Marian Wibbens
 (Gr 1-4) Janneke van de Schelde
 (Gr 5-8) Arly Schöningh

Koffie met de buren
In de Wilhelminakerk zijn we met de diaconie bezig met projecten rond
verzoening en vrede.
We steunen daarom dit jaar een project in Nigeria. Een belangrijk deel van dit
project is onderlinge ontmoeting tussen mensen die elkaar doorgaans niet
zomaar tegenkomen. Omdat ontmoeten niet alleen ver weg, maar juist ook
dichtbij belangrijk is willen we koffie drinken met de buren.
Deze zondag, 15 december, komen de buren van de remonstrantse kerk aan
de C. de Wittstraat na hun dienst naar de Wilhelminakerk voor koffie en
ontmoeting.
U bent van harte uitgenodigd om na de dienst hen te ontmoeten.
Ontmoeten vraagt letterlijk en figuurlijk om drempels over te gaan en dat is niet
altijd makkelijk.
We willen proberen of een speciaal koekje helpt om wat makkelijker een
gesprek te starten. Uiteraard mag u dit koekje ook gebruiken voor ontmoeting
met anderen in de Wilhelminakerk die u misschien nog niet zo goed kent.
Namens de groep verzoening en vrede, Fenneke van Hasselt, diaken

orgelspel
ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
VAN BUITEN NAAR BINNEN
inleidend orgelspel
‘Es kommt ein Schiff, geladen’
Josef Friederich Doppelbauer (1918-1989)

- de gemeente gaat staan stil gebed
aanvangslied psalm 85: 6 en 7
BEMOEDIGING EN GROET
vrg Onze hulp is de naam van de Heer
g
die hemel en aarde gemaakt heeft
vrg die trouw houdt tot in eeuwigheid
g
en niet laat varen de werken van zijn handen.
vrg De Heer zij met u
g
ook met u zij de Heer.
DE DERDE ADVENTSKAARS WORDT AANGESTOKEN - Eva Naaktgeboren
EN HET GEDICHTJE WORDT GELEZEN
- Micha Naaktgeboren
Twee kaarsjes staan te branden
maar kijk, er is nog plek voor meer.
Het derde kaarsje laat ons voelen:
God maak het goed, steeds weer.
KYRIEGEBED
zingen
lied 463
de kinderen mogen naar voren komen
ADVENTSPROJECT
‘GEEF LICHT’
Micha laat de poster zien, waarna we zingen - projectlied: 3

de kinderen mogen naar de KND
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
1e lezing
Micha 6,1-8
zingen
lied 451
2e lezing
Matteüs 11,2-11
zingen
lied 321

VERKONDIGING
orgelspel
zingen
lied 362
- de kinderen komen terugGAVEN en GEBEDEN
inzameling van de gaven
gedachtenis van mw. Lena Kooper-Bozuwa
dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 440: 1 en 4
ZEGEN, beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen’
orgelspel
Liturgische Schikking bij het project ‘GEEF LICHT’
3e zondag van Advent
Gaudte
Inleiding
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm
waarom heen een kransen worden geschoven.
Driehoek
De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het
spirituele genoemd). Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de
mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en
recht- vaardige God.
Kransen
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en
opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we
waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. En ze verwijzen naar de
vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht.
Kleur en materiaal
Micha is een man van soberheid. In deze serie van adventschikkingen wordt
soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.
Horizontaal
De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over
aardse zaken, het gaat over het leven op aarde.
Bij de schikking
rechtvaardig en goed
Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer één en twee
geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een
snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze
levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze
levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen
om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en
ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Koffie-Kan Donderdag 19 december
Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag
voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op
donderdag 19 december 2019 tussen 14.00 en 16.00 uur.
Maaike, Rob en Anne.
Kerststal
Afgelopen week is met vrijwilligers uit ons midden de kerststal opgebouwd.
Altijd weer een spannend gebeuren. Vrijdag was het eerste schoolbezoek van
dit jaar, dat werd afgesloten met een verrassing: de kinderen van klas 4 van de
Dordtse Vrije School hielpen een groot pakket open te maken. En jawel, hieruit
kwam de herderin tevoorschijn.
Dat betekent niets minder dan dat de actie Herderin met succes is afgerond.
Veel dank voor alle bijdragen!
In 2017 is in samenspraak met de kerkenraad gestart met de omschrijving van
een beleidsplan voor onze kerststal, dat begin 2018 is bevestigd. De
kerkenraad sprak zich bij die gelegenheid unaniem uit voor voortzetting en
ondersteuning van de kerststal. Ik ontving daarbij ook bemoedigende woorden
waardoor ik deze grote klus met vertrouwen en plezier nog steeds aanvaard.
Het toen vastgestelde motief voor de kerststal voor de periode 2018-2022 is
Het Verhaal delen.
De kerststal draait niet uitsluitend op vrijwilligers. Het kost ook geld om de
kerststal te onderhouden en om vorm te geven aan jaarlijkse/tweejaarlijkse
themaprogramma’s. Denk aan vegetatie, vernieuwing van objecten en
materialen, promotie, educatief materiaal etc.
Graag herinner ik u allen hieraan. Uw bijdrage
op NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas
Wilhelminakerk. Vermeld hierbij KERSTSTAL.
Een gift in het kerststal-offerblok in de foyer
(herkenbaar aan het oog van de kameel) kan
ook. Annenies Keur, coördinator kerststal
Presentatie schilderijen.
Op 22 december as presenteren Anneke Spriensma en Nel vd Lagemaat elk
een schilderij, dat gemaakt is om cadeau te geven aan onze zusterkerken in
Dordrecht in Zuid-Afrika. Na de dienst geven zij uitleg bij de werken. Begin
januari vertrekken Pleunie en Sybe de Lint naar Dordrecht in Zuid-Afrika en
zullen deze schilderijen namens de gemeente overhandigen.
Een groet namens de ZWO Annet de Vries
Huiskamerdag 2019
Zaterdag 28 december is de Wilhelminakerk weer
het strijdperk waar de groten van onze gemeente de
degens kunnen kruisen op de speelvelden van Risk
en Catan. Vanaf 09.45 uur rollen traditiegetrouw de
dobbelstenen in de benedenruimte van de
kosterswoning. We beginnen dan met het alom
geprezen strategische spel RISK.

Vanaf 12.45 uur rollen de stenen op het bouwbord van CATAN.
Deelnemers kunnen zich opgeven bij Auke Bijl of op de
inschrijflijsten op het prikbord in de kerk.
Voor de winnaar ligt er een leuke prijs klaar; om het spannend
te maken vragen we een (klein) deelnemers-bijdrage (€ 2,00).
Auke en Bert

Bureau handhaving heeft gewaarschuwd dat per 29 december
2019 fout geparkeerde auto’s en auto’s die na 12.00 uur
onbetaald in de parkeervakken staan, worden beboet. Voor
vragen hierover kunt u bij mij terecht. Kees Mol
Nieuwjaarsontbijt 2020.
Traditiegetrouw verzorgde De Korenmaat jaarlijks het Nieuwjaarsontbijt.
Nu de zanggroep niet meer bestaat, zijn er een aantal mannen onder hen die –
des gevraagd- deze goede gewoonte voortzetten.
Echter zonder het champagnelied......
Noteer nu al de eerste zondag van 2020 in uw / jouw agenda.
U en jij zijn van harte welkom vanaf 9.00 uur voor het buffet. De dienst vangt,
zoals gebruikelijk, aan om 10 uur.
Informatie kunt u krijgen bij Rijk van de Lagemaat.
Verfris je relatie in een APK van vijf avonden
Ook je relatie vraagt om onderhoud, hoe lang/kort je ook
samen bent. Verrijk je relatie met deze cursus van 5
avonden! Elke avond starten we om met een gezellige
maaltijd. Daarna is er een inleiding over een thema
(communicatie, omgaan met conflicten, vergeving, goede seks,
familie & liefdestalen) en ga je samen met je partner aan de slag met dit
thema.
Kosten: €125 per paar. Data:17/1, 31/1, 21/2, 6/3, 21/3, van 18.30 tot 21.30
uur. Plaats: Open Hof, Herschelstraat 27. Begeleiders: Marjan Terweij & Kees
Verduijn (Wilhelminakerk) en Marianne & Wim van der Veer (Open Hof).
Informatie te verkrijgen bij Marjan & Kees. Je kunt je tot 10 januari opgeven via
het aanmeldformulier op www.dewilhelminakerk.nl
We zoeken ook nog gastgevers (genderneutraal voor gastheer/gastvrouw) en
kokers: Wees welkom! Kees Verduijn
Voedselbank
In de maand december verzamelen we ‘Houdbaar broodbeleg
in doos of pak (denk aan kokosbrood, (appel)stroop,
broodstrooisels)’.
En … natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum.
Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

Bij de kerkdiensten
Zondag 22 december gaat in de Wilhelminakerk voor dominee Tineke
Veldhuizen.
Hele goede herinneringen heb ik aan haar vanwege het feit dat ik haar al
diverse keren gehoord en gesproken heb in de VPKB gemeente van Turnhout.
Eenmaal was haar verhaaltje voor de kinderen over haar pop een preek op
zich want als toen de dienst was afgelopen was ik met een tevreden gevoel
naar huis gegaan.
Ze komt voor de tweede keer in de Wil en de eerste keer was ook een heel
fijne dienst. Dick Piket
Word abonnee van de Kerk op Dordt
In december ontvangt u het Kerstnummer van het kerkblad Kerk op Dordt.
De Kerk op Dordt verschijnt eenmaal in de twee weken en het bevat een schat
aan informatie vanuit alle PKN-wijkgemeenten die Dordrecht rijk is. Als u nog
geen abonnee bent dan kunt u zich
opgeven als abonnee door een email te sturen met naam en adres
naar abonnement@kerkopdordt.nl.
Voor meer informatie zie
www.kerkopdordt.nl.
Kerkelijke agenda
di 17-dec
do 19-dec 14.00 u
zo 22 dec 10.00 u
10.00 u

Kerstmiddag ouderen
Koffiekan (vrije inloop) Wilhelminakerk
Kerkdienst Petruskapel, vg : Pastor Anneke van
Mansum
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Tineke Veldhuizen
Uit Zundert

W i l h e l m i n a k e r k Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
predikant
Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba
dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com
koster
dhr. C.E.W. Mol, tel 078-6139556
wijkkas
NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
site
www.dewilhelminakerk.nl
kopij
Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com
(voor donderdag 19 uur)
digitale WoZ Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
digitale Zaaier Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

