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Zondag 15 november 2020
9e zondag van de herfst / 2e van de Voleinding
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
lector
organist
kindernevendienst
ouderling
diaken
zangers
koster

Ds. Tietsje Abee uit Arkel
Eline van der Giessen
Hans van de Weg
Jeanette Klop
Ronald van der Schelde
Willemien de Mol
Mirjam Soethoudt, Boukje Nederlof en
Ronald van der Schelde
Harold Snaak

Uw gaven worden gevraagd
1 Stichting Omzo Vluchtelingenwerk
2 IKOS (stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken)
3 Toekomst van de kerk
Bij de dienst
Geheel onverwacht ben ik ineens in Dordrecht, geboren en getogen in Rotterdam
IJsselmonde woonde ik niet ver van Dordrecht en ik had nog een tante in
Zwijndrecht en toch is Dordrecht echt onbekend gebied voor mij.
Maar zondag dus de echte kennismaking.
Ik ben 72 jaar, twee keer weduwe en ik heb een zoon van 48 jaar en al weer zeven
jaar een vriend en dat is toch zo’n cadeau.
Ik houd van voorgaan waarbij ik me toen ik predikant werd, voorgenomen heb om
voor zover dat kan, God verstaanbaar ter sprake wil brengen.
Ik was vijftig toen ik bevestigd werd als predikante, ervoor was ik psychiatrisch
verpleegkundige en schoonheidsspecialist en mijn tweede man en ik hadden een
vegetarisch pension.
Ik eet al een jaar of vijftien veganistisch.
Ik houd van zingen, lezen en wandelen.
Ik heb mijn theologieopleing op de universiteit van Tilburg gedaan en de
Protestantse vakken in Kampen en ik heb de studie zo leuk en fijn gevonden.
Ik vertel verhalen in plaats van preken.
En ik hoop op een fijne dienst aankomende zondag. Ds. Tietsje Abee.

ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
inleidend orgelspel
VAN BUITEN NAAR BINNEN
staande bereiden we ons in stilte voor
zingen
psalm 100: 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
DREMPELGEBED, gezongen met lied 298 - beurtzang
solo en I, ds. Tietsje; II, zangers
inleiding op de viering
kyriëgebed
glorialied
lied 23c: 1, 2, 3 en 5
moment met de kinderen
HET WOORD
zondagsgebed
1e lezing
Genesis 17, 1-8 en 18, 1-15
2e lezing
Hebreeën 11, 8-12
zingen
lied 164: 1, 2 en 3 - het lied van Sara
DICHTERBIJ HET VEHAAL

stil moment
orgelspel
zingen

lied 840: 1, 2 en 3

GEDACHTENIS
zingen

lied 886 (Nederlands)

GEBEDEN
toelichting bij de gaven
dankgebed, voorbede, stil gebed
zingen
lied 371 - Onze Vader
de kinderen komen terug
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotlied
lied 423: 1, 2 en 3
HEENZENDING EN ZEGEN – gesproken antwoord: Amen
zingen
lied 425
orgelspel
------------------------------------------------------------------------------------------

Collecteren:
Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen 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: NL48ABNA0425446255
Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters
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Diaconie - collectedoel
De diaconale collecte voor deze week is bestemd voor Pauluskerk
Vluchtelingenwerk (voorheen OMZO). Deze stichting helpt in Rotterdam mensen
zonder verblijfsvergunning uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen. Er wordt
medische hulp verleend aan onverzekerden en soms financiële ondersteuning en
onderdak geboden. Dat doet de Pauluskerk vanuit de opvatting dat deze mensen
recht hebben op een bejegening die wij zelf ook onder dergelijke omstandigheden
zouden willen ontvangen.
Meer informatie vindt u op https://www.samen010.nl/over-ons/wat-doenwij/pauluskerk-vluchtelingenwerk-omzo/
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam
onder vermelding van Wilhelminakerk 15 november 2020
Hartelijk dank voor uw gift.
Fenneke van Hasselt
Online koffie drinken na de dienst
Ook deze zondag drinken we weer koffie na
de dienst. Wij verzorgen de techniek, u
moet helaas wel zelf voor koffie of thee
zorgen.
U kunt direct na de dienst inloggen,
ongeveer 5 minuten na het einde van de
dienst zullen we de eerste ronde starten,
(ca 11.10). Als u wat later bent u kunt u als
u wil dan wel al inloggen voor de 2e ronde.
U hoeft zich niet van te voren aan te
melden, u kunt gewoon zondag de link
hieronder aanklikken of de codes invoeren
bij Zoom.
Inloggegevens
https://us02web.zoom.us/j/83188259486?pwd=UXJaMWZJMmM3NmpUZ2lqZnk1ak
x5Zz09
Meeting ID: 831 8825 9486

Passcode: welkom

Wil jij gastvrouw / gast heer zijn
We zijn op zoek naar gemeenteleden die eens in de zoveel tijd op zondag gastvrouw
of heer willen zijn van het Zoom-koffie-drinken. Technische dingen leggen we waar
nodig uit. Als je interesse hebt, mail naar wilaanmelden@gmail.com .
hulp nodig
Als u nog meer uitleg wil over zoom of hoe het digitaal koffie drinken gaat dan kunt
u mailen naar wilaanmelden@gmail.com, we sturen u dan uitgebreidere informatie
en kunnen meedenken over oplossingen of even oefenen van te voren
Fenneke van Hasselt, diaken
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Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.
I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Post! van de Wil
Koffiedrinken na de kerk doen we digitaal. Thuis even bij elkaar op de koffie gaan is
er helaas vaak ook niet bij in deze tijd. Mist u ook het onderlinge contact? Wij wel en
we willen graag zoeken naar andere vormen om elkaar toch op
te kunnen blijven zoeken. Daarom organiseren we een "postactie".
Deze actie is voor iedereen, jong tot oud die het leuk vindt om
in contact te komen met een ander gemeentelid via ouderwetse
post. U kunt zich aanmelden via wilaanmelden@gmail.com . Zet in uw e-mail uw
naam en adres. Meldt u aan vóór uiterlijk maandag 16 november, we koppelen u
dan aan een ander gemeentelid en sturen het adres. De bedoeling is om deze
persoon een papieren kaart of brief per post te versturen.
Omdat het misschien lastig is om zomaar wat te schrijven, een suggestie: schrijf iets
op wat u recent een glimlach bezorgde, wat u vandaag deed of wat u bezighoudt en
uw wens voor de persoon aan wie u schrijft. Als u graag een reactie terug wilt, zet
dan ook uw adres op de brief. U kunt verder zelf bepalen wat u kwijt wilt en ook de
vorm die u kiest is vrij.
We hopen dat deze post in ieder geval leidt tot een glimlach, een gevoel van
verbinding, mogelijk een kaartje terug. Wie weet leidt het wel tot een levendige
correspondentie, telefonisch contact of een wandeling op een later moment. We zijn
benieuwd! Fenneke, Ariana, Annelies

Koffie-Kan Donderdag 19 november
Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag
voor iedereen in de Wilhelminakerk. In deze coronatijd natuurlijk
met gepaste onderlinge afstand. U bent van harte welkom op
donderdag 19 november 2020 tussen 14.00 en 16.00 uur.
Maaike, Rob en Anne.
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Dankdag 2020.
Zaterdag 31 oktober zijn hartverwarmend veel goede
producten bij de Wilhelminakerk gebracht. Deze zijn
inmiddels al bij de Voedselbank afgeleverd.
Ook waren er naast bijdragen in natura enveloppen
met inhoud voor de Voedselbank.
Onze hartelijke dank voor de spontane hulp.
In de maand november zamelen we vooral bloem;
(pannenkoeken)meel; stroop; poedersuiker; rozijnen
en krenten in.
Maar omdat het vullen van de boodschappenkar een
tijdje stilgelegen heeft, mogen ook andere producten
als rijst, pasta, noten en soep in zak of blik ingeleverd
worden.
Zondagmorgen voor de dienst staat de
boodschappenkar weer klaar en op woensdagmorgen
van 9.00-11.00. Ook zegels voor het boodschappenpakket van Plus supermarkten
zijn weer van harte welkom. Spaart u mee?
Annet de Vries-Koppe, diaken.
Gedachteniszondag
Volgende week zondag, 22 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De
zondag waarop we in de Wilhelminakerk de namen zullen noemen die ons zijn
ontvallen in het afgelopen jaar.
Ivm. de bekende Corona-regels zal dit anders gaan dan we gewend zijn; Met maar
maximaal 30 mensen in de kerk en veel mensen die vanuit thuis meekijken via
YouTube.
Gelukkig zal de inhoud van de dienst niet veranderen en is er veel ruimte voor
muziek en verstilling.
Helaas is het dit jaar niet
mogelijk om zelf een
kaars aan te steken in
de kerk.
Als Commissie Eredienst
vinden wij het belangrijk
dat dit ritueel wel een plaats krijgt in de dienst.
Daarom zal er, na het aansteken van de gedachteniskaarsen, een moment zijn
waarop u zelf, thuis, een kaars kunt aansteken voor hen die niet bij naam genoemd
worden, maar voortleven in uw gedachten.
Om de verbondenheid met elkaar te versterken, kunt u hier een foto van maken en
mailen naar: wilhelminakerk.streamteam@gmail.com
Zij zullen hier een mooie collage van maken en deze op zondag 29 november in de
dienst laten zien.
We hopen zo, een mooie en gedenkwaardige dienst te hebben met elkaar.
Commissie Eredienst
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Weekbericht Interim Predikant 22.
Woensdagavond hebben we de eerste volledig digitale
gemeenteavond gehouden om met elkaar te spreken over de
toekomst van de gemeente. Voor mij was het de eerste keer dat ik
met zo’n grote groep via Zoom heb gewerkt en dan ook nog met
gespreksgroepjes in Zoom (Break-Out rooms) Ondanks dat en
ondanks wat haperingen bij het indelen in groepjes en het gebruik
van een interactief hulpmiddel is het toch gelukt om de meeste
deelnemers echt met elkaar in gesprek te laten gaan en om hun
bevindingen met allen te delen.
Ik had voor een opzet gekozen waarin iedereen met iemand in gesprek kwam en
dus iedereen aan bod kwam. De interviewvorm bood de gelegenheid om iets dieper
door te vragen dan alleen naar een feitelijk antwoord op een vraag. Dat is niet voor
iedereen eenvoudig. Het vraagt om oprechte interesse in de ander en om enige
vaardigheid. Uit de resultaten blijkt dat sommigen er toch wel in geslaagd zijn.
Tegelijk zijn er antwoorden die om verduidelijking vragen. Ik hoop dat dit een eerste
stap is op weg naar meer ontmoeting en samenwerking aan de gemeente die u kunt
en wilt zijn.
Onder normale omstandigheden zou ik al voldoende gegevens hebben om u als
gemeente een conceptprofiel voor te leggen en uw reactie daarop te vragen.
Als gevolg van de beperkingen van het moment kon ik het proces van de
gemeenteavond nog niet afronden en moet ik nu eerst nog een tussenstap zetten
met de deelnemers aan deze gemeenteavond. Dat hoop ik deze week te doen.
Daarna zal ik de uitkomsten in een enquête aan u allen voorleggen.
Ik overweeg overigens om een paar gemeenteleden bij het proces te betrekken die
met mij meedenken over de vormgeving van het proces, zodat het meer uw eigen
onderzoek wordt ter voorbereiding op de toekomst. Mocht u daarover ideeën
hebben, dan hoor ik het graag.
Tenslotte merk ik nog op dat ik komende week een week vakantie heb en dus even
niet reageer op mails en ook geen weekbericht zal schrijven.
Ik herinner u aan de contactmogelijkheden met mij via de E-mail, WhatsApp, of
telefonisch. U kunt mij bij voorkeur bereiken op donderdag tussen 19:00 uur en
20:00 uur.
Ds. Marten Knevel.
email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
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Bericht van de Wijkkas
Onderstaand het beloofde overzicht van uw bijdragen sedert
1 januari 2020.
Gelukkig bent u ons niet vergeten !

Wilhelminakerk
Wijkkerk
Toekomst van de Kerk

Wijkkas
Overig
Totaal

Kwartaal 1
€ 111,75
€ 167,62
€ 571,90
€ 55,88
€ 907,15

Kwartaal 2
€ 860,46
€ 1.398,29
€ 783,00
€ 257,60
€ 3.299,35

Kwartaal 3
€ 792,60
€ 1.328,87
€ 1.776,51
€ 501,78
€ 4.399,76

Oktober
€ 196,69
€ 354,37
€ 174,10
€ 161,85
€ 887,01

Kwartaal 1
€
6,66
€ 10,01
€ 376,20
€
3,33
€ 396,20

Kwartaal 2
€ 279,73
€ 396,20
€ 272,99
€
56,67
€ 1.005,59

Kwartaal 3
€ 285,57
€ 437,65
€ 511,57
€
81,66
€ 1.316,45

Oktober
€ 65,00
€ 130,00
€ 46,25
€ 32,50
€ 273,75

Petruskapel
Wijkkerk
Toekomst van de Kerk

Wijkkas
Overig
Totaal

Actie BeeldKerkDiensten
Tot en met oktober heeft u € 1.601,- bijgedragen.
Hartelijk dank daarvoor…….ook mede namens de
gemeenteleden die niet in staat zijn de zondagse
gang naar onze Wilhelminakerk te maken.
De kosten van het “streamen” vallen gelukkig
behoorlijk mee. Tot heden is € 2.518,- uitgegeven.
Maar wij komen dus nog ruim € 900,- tekort.
Wellicht heeft u thuis nog wat ongebruikte €€€ liggen
? En weet u daar geen raad mee ?
Dan gewoon maar storten op de bankrekening van
de Wijkkas , o.v.v. Actie BeeldKerkDiensten.
Heeft u vragen over de Wijkkas ? Aarzel niet ze te stellen !
Namens de Wijkkas,
Martin de Mol
email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
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Petruskapel
Afgelopen zondag hadden de dames van het liturgisch
bloemschikken een fraaie opstelling gemaakt met mooie
bloemen en fruit, voor dankdag voor gewas en arbeid. Ook
werd er door Kees de Boer en Lies van Geloof gezongen.
Het was een mooie dienst en het was fijn dat ds. Willem de
Graaff weer zelf aanwezig kon zijn.
Zondag 15 november gaat voor ds. Riet Boogaard.

Bij de dienst
Twee lezingen horen we op de 2e zondag van de voleinding. In allebei gaat het over
Gods laatste oordeel waarin goed en kwaad worden gescheiden. En nee, dan zitten
we niet op de tribune om toe te kijken hoe ánderen eindelijk hun verdiende loon
krijgen; we horen een pleidooi om hen te sparen, ter wille van hen die goed doen, en
raken zo zelf betrokken in het geding. Want de hoogste rechter blijkt bijzonder goed
thuis te zijn in de wereld die buiten ons vizier ligt. Gen 18:22-33 en Mat 25:33-46.
Ds. Riet Boogaard

Kerkelijke agenda
Di 17 nov 20.00 u
Wo 18 nov 19.45 u
Do 19 nov 14.00 u
Zo 22 nov 10.00 u
10.00 u

Kerkenraad
Samen boeken lezen, Wilhelminakerk
Koffiekan (vrije inloop) Wilhelminakerk
Kerkdienst Petruskapel, vg : Mw. Anneke van Mansum
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Frits Renes

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. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het
verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de
toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba
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
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)

