Jrg.21-nr.03

Zondag 19 september 2021 – 10.00 uur
1e zondag van de herfst
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
ouderling
diaken
koster

Ds. Niels de Toom
Rineke Mol
Hans Okkerse
Bram Naaktgeboren
Willemien de Mol
Jos Sint Nicolaas

Uw gaven worden gevraagd voor
1 St. INLIA dakloze vluchtelingen
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk



In de kerk mag u zacht, op
spreekniveau, meezingen.
U wordt dringend gevraagd
onderling 1,5 meter afstand
te houden.

Kindernevendienst Gr 1-8

Bij de dienst
Het is misschien al even geleden dat u een omhelzing gehad heeft in deze tijden van
afstand. In de armen van iemand zijn kan zowel troostend als beklemmend voelen.
Ook in het Evangelie komen die twee manieren terug. Jezus vertelt dat hij in de
handen van de mensen zou vallen. En dat leidt duidelijk tot de dood. Zelf laat hij
daarna een andere omhelzing zien. In het omarmen van een kind, is juist bevrijding
te vinden en nieuw leven. Voelt u zich omarmt door God? En wie vraagt ons om een
omhelzing? We verkennen het in deze dienst.

ORDE VAN DE DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
Koraalbewerking over psalm 121 - Arie J. Keijzer
VAN BUITEN NAAR BINNEN
- de gemeente gaat staan stil gebed
aanvang
psalm 121: 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
vrg
Onze hulp is in de naam van de Heer
gem
die hemel en aarde gemaakt heeft
vrg
De Heer zij met u
gem
ook met u zij de Heer
- de gemeente gaat zitten kyriegebed
met acclamatie lied 301 e
glorialied
lied 303: 1, 2 en 3
moment voor de kinderen - daarna mogen ze naar de kindernevendienst
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
lezing
Psalm 139, 13-24
zingen
psalm 139: 8 en 14
lezing
Marcus 9, 30-37
hierbij
Bløf, Omarm me
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 426, eenmaal Engels, eenmaal Nederlands.
kinderen komen terug
GAVEN EN GEBEDEN
toelichting op de gaven door de Diaconie
dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotzang
lied 991: 1, 2, 7 en 8
HEENZENDING EN ZEGEN met gezongen antwoord AMEN, AMEN, AMEN
orgelspel
-------------------------------------------------------------------------------------Uitnodiging
Na de kerkdienst wordt u van harte uitgenodigd voor een
kopje koffie/thee. Dit wordt geschonken bij het luik in de
ontmoetingsruimte. Vervolgens zoekt u een plekje met
voldoende afstand. In de kerkzaal is ruimte genoeg! Voor
de kinderen is er frisdrank/limonade in de linker zijbeuk van
de kerkzaal.
Zoek met je koffiekop
De ruimte op!
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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
Collectedoel diaconie: Stichting INLIA dakloze vluchtelingen
INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of
samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen
in nood. Zij doet dat door:


het bijstaan van individuele asielzoekers in nood



het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan
de vreemdeling in hun poorten



het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke
vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt
aanvaardbare oplossingen voor alle partijen



een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige
behandeling van asielzoekers

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 19 sept. 2021

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.
Maar, meeleven doet goed!
Geef het aan ons door via het contactformulier
op de website als u een aandachtspuntje heeft.
www.dewilhelminakerk.nl
Hanneke Kroonen
Mieke van der Schelde
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Berichten van de diaconie.
Op de vergadering is weer veel besproken. Daarvan geven we de volgende
berichten door:
Avondmaalsviering 26 september 2021
In deze viering zal weer bijna als vanouds Avondmaal gevierd worden.
Wel bij het opgaan afstand houden en de aanwijzingen van de ouderling volgen.
Bij de Vredegroet elkaar toeknikken en niet vergeten de mensen thuis te groeten.
Het is het eind van de Vredesweek. In de voorbede zal dat zeker naar voren komen.
Voorganger is Marjo den Bakker.
Vanuit een legaat kunnen we € 2000,00 schenken aan Vluchtelingenwerk
Dordrecht. Helaas is de zorg voor vluchtelingen een terugkerend thema dat niet snel
van de agenda zal verdwijnen.
Ook het nieuwe spaarproject zal in het teken van vluchtelingen staan. In oktober
leest u daarover meer.
Het lijkt nog ver weg, maar begin november heeft de diaconie uw hulp hard
nodig. Bij de inzameling van producten/fruit rond dankdag en het rondbrengen
hebben we meer handen nodig dan de 8 van de diakenen.
Houd u - mocht u uw handen uit de mouwen willen steken – zaterdag 6 november
een paar uurtjes vrij. Nadere informatie – ook over activiteiten op 3 november –
volgt. Uiteraard kunt u één van de diakenen al aanspreken of bellen/mailen als u
mee wil doen.
Een hartelijke groet namens de diakenen Annet de Vries-Koppe
Extra Aandacht concert zaterdag 18 september
Liefhebbers kunnen zaterdagmiddag om 16.15 uur via het YouTube-kanaal van de
Wilhelminakerk meekijken en luisteren naar het Dordtissimo-concert.
Het programma staat in het teken van het Requiem. We beginnen met het ' In
paradisum' en 'Pie Jesu' van Fauré, gezongen door sopraan-soliste Yannah Bruins,
begeleid op orgel door Hans Okkerse. Daarna begeleidt het Dordts Kamerorkest het
koor in het Requiem van Rutter.
De gehele uitvoering staat onder leiding van dirigent Ries van der Zouwen.
Bert Braanker
Samen boeken lezen.
Woensdag, 22 september komen we in de Wilhelminakerk bij elkaar om Reggie
Baay’s boek: “Het lied van de goden” te bespreken.
Heb je het gelezen? Wees welkom om mee te praten!
We beginnen om 19.45u.
Info en opgave bij Hanneke Kroonen via het contactformulier op de website
www.dewilhelminakerk.nl

-4-

Verdere opening Wilhelminakerk
Aan het begin van de zomer heeft de PKN besloten om mee te gaan in de
versoepelingen van de overheid en in kerken weer meer toe te staan. Voor de
Wilhelminakerk betekent dit het volgende.
Er zijn 120 bezoekers toegestaan in de kerkdienst, inclusief medewerkers en
kinderen. We maken daarbij gebruik van de ruimte beneden en boven, en houden
ons aan de anderhalve meter afstand. Die anderhalve meter afstand nemen we ook
in acht als we binnen komen, tijdens het koffiedrinken, en als we weer naar huis
gaan. We kunnen allemaal weer meezingen, op spreekniveau, dus niet te hard.
We blijven de diensten uitzenden (streamen) via YouTube zoals u dat van ons
gewend bent. Er zal tijdens de dienst niet gecollecteerd worden; na afloop zullen er
collecteschalen bij de uitgang staan. En natuurlijk kunt u uw gaven overmaken via
de digitale weg. Voor het overige roepen we u op om u aan de basisregels te
houden, zoals thuis blijven als u ziek bent, handen desinfecteren bij binnenkomst en
afstand houden.
Mocht er toch iemand met corona in de kerk geweest zijn, dan moeten we
eenvoudig kunnen achterhalen wie er nog meer in de kerk aanwezig waren. Daarom
registreren we iedereen die de kerk bezoekt. Dat doen we bij het binnenkomen van
de kerk maar u kunt ons helpen door u vooraf aan te melden via de website tot
zaterdag 12.00 uur.
Bram Naaktgeboren, scriba
Openingsweek PKN wijkgemeente Dubbeldam
Ons gebouw is afgelopen jaar vernieuwd en dat willen we graag in de week van 19
september vieren. Natuurlijk is ook uw gemeente van harte uitgenodigd om mee te
doen met onze activiteiten. Zo is er deze week een poppenkastshow voor alle
kinderen en een theatershow voor alle leeftijden van Matthijn Buwalda. Ook is er een
avond speciaal voor de verschillende kerken uit Dordrecht om ons nieuwe gebouw
te komen bekijken. Zie de informatie op de volgende bladzijde:
Poppenkastshow Carla Vis
Op woensdagmiddag 22 september om half drie is er voor alle kinderen van de
basisschool een poppenkast show: ‘je bent uitgenodigd!’ van Carla Vis van het
Poppen en Meer Theater. De show gaat over dienaar Driekus die wordt gevraagd
om het feest voor de koning te organiseren, maar op de dag zelf is er niets geregeld.
Carlijn ‘mag’ de situatie redden.
Na de show is er voor alle kinderen nog een lekker broodje knakworst.
Locatie: PKN ‘de Wijnstok’, Dubbelsteynlaan west 70, Dubbeldam
Van harte welkom! Graag van te voren aanmelden via
www.pkndubbeldam.nl
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Theatershow Matthijn Buwalda
Op vrijdag 24 september is er om 20.00 uur een theatershow van Matthijn Buwalda.
Matthijn is een succesvol artiest en theatermaker, sinds 2006
heeft hij verschillende albums uitgebracht en door heel Nederland
geeft hij concerten en voorstellingen. De show is leuk voor alle
leeftijden, maar in het bijzonder voor jongeren en
jongvolwassenen.
Locatie: PKN Dubbeldam ‘De Wijnstok’, Dubbelsteynlaan west 70
Van harte welkom! Wel even vooraf aanmelden op
www.pkndubbeldam.nl
Rondleiding:
Bent u benieuwd naar ons nieuwe gebouw? Kom dan op woensdagavond 22
september om 19:00 langs voor een rondleiding en een hapje en drankje.
De Talentenbank
Tussendoor een spoedoproep aan (jonge?) mensen.
Wie wil zich inzetten om het via de moderne media bijwonen van kerkdiensten
mogelijk te maken?
Het is de bedoeling om op zondagmorgen een gemeentelid te bezoeken, verbinding
te maken met de dienst in de Wilhelminakerk en samen de dienst "bij te wonen"
Oudere gemeenteleden hebben vaak niet de vaardigheden om de dienst via de
stream te openen.
Met hulp van iemand met talent hiervoor wordt het wel mogelijk.
Aanmelden bij de Talentenbank via het contactformulier op de website:
www.dewilhelminakerk.nl
Annet de Vries en Rineke Mol
Veel animo voor Open Monumentendag en Nationale Orgeldag
Afgelopen zaterdag hield de Wilhelminakerk
open huis in het kader van Open
Monumentendag en Nationale Orgeldag. Het
thema Inclusie en het motto ‘Mijn monument is
jouw monument’ beoogden een zo breed
mogelijk publiek kennis te laten maken met
het Nederlands cultureel erfgoed.
En hoe divers waren de bezoekers van ons Monument? Een jongetje liep aan de
hand van zijn vader door de kerk en was zichtbaar onder de indruk van het
orgelspel. En hij mocht ook bij het orgel kijken. Een onvergetelijke ervaring! We
ontvingen mensen die doelgericht op kerkenpad waren, cultuurliefhebbers, gezinnen
met jonge kinderen, oudere echtparen en een gezin met twee vaders.
Verder een echtpaar uit Urk met wortels in de stad, twee tieners die speciaal voor
het orgel kwamen en een vrouw die haar echtgenoot meenam om oude
herinneringen op te halen. Ook verbazing: ‘vrouwen kunnen hier voorgaan?’. En
zoals elk jaar verwelkomden we buren van de Singelkerk maar nu ook kerkgangers
van de Nieuw Apostolische kerk even verderop.
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Door de ogen van bezoekers vallen bijzonderheden van het interieur extra op. Zo
maakte de koepelvorm weer veel reacties los (‘dat verwacht je niet als je buiten
staat’) en keek men bewonderend naar de glas-in-loodramen (‘prachtig hoe het licht
binnenkomt’, ‘mooie symboliek van de Zaaier’). Ook de fototentoonstelling over het
werk van kerkarchitect Tjeerd Kuipers sprong in het oog (‘wat een indrukwekkend
oeuvre, zelfs een synagoge’).
Het muzikale programma trok als vanouds veel belangstelling. De fraaie bespeling
van het harmonium door Hans van de Weg met werk uit de Vroege Romantiek werd
in de middag gevolgd door de psalmbewerkingen die Hans Okkerse mooi ten gehore
bracht. Diederick Koornstra, cantor-organist van de Amsterdamse
Keizersgrachtkerk, sloot af met een prachtige uitvoering van diverse
koraalbewerkingen.
Het bezoekersaantal is na de coronadip van vorig jaar zelfs weer terug op het oude
niveau: we telden circa 100 belangstellenden.
Namens Dicky Peters, Anneke Gerritsen en Peter Dillingh dank aan iedereen die
deze open dag mogelijk heeft gemaakt!
Peter de Jong, commissie Monumentendag
Activiteitenkrant
‘Wees Welkom’ is het thema van de nieuwe activiteitenkrant. In de Startdienst van 5
september j.l. is het al bekend gemaakt. Een dezer dagen zal de krant verspreid
worden, digitaal om verspilling te voorkomen. U kunt de krant dan zelf printen, of
opslaan. Als u de zaaier digitaal ontvangt zult u ook de activiteitenkrant digitaal
ontvangen. Wilt u de activiteitenkrant hebben, maar krijgt u De Zaaier (nog) niet
digitaal, meldt dit dan via het e-mailadres van de drukkerij
(drukkerij.wk.pk@gmail.com )
De mensen die de Wil op Zondag en De Zaaier altijd thuis ontvangen, zullen een
papieren versie in de bus krijgen.
Kunt u zelf niet printen en wilt u toch een papieren exemplaar, dan kunt u dit
doorgeven via het contactformulier op de website www.dewilhelminakerk.nl . Er
wordt dan gezorgd dat er voor u in de kerk een geprint exemplaar klaar ligt. Houdt u
er wel rekening mee dat het printen van een krant tijd en geld kost.
De krant wordt ook op de website van de kerk gezet.
Werkgroep Vorming en Toerusting
Trudi Ouwerkerk, Rob Landman, Willemien de Mol
Kerkelijke agenda
Zo 26 sep. 10.00 u

Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Marjo den Bakker
Kerkdienst Petruskapel, vg: Ds. F. Renes
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Petruskapel
Huisdienst
Er is op 30 september weer een huisdienst in de Merwelanden.
e
Op de 1 etage.
De dienst begint 14.30 tot 15.30 de voorganger is Eline van der
Giessen.

Legaat
Voor de Petruskapel is een legaat ontvangen van €5000 van Piet van Wijngaarden,
jarenlang een zeer trouwe kerkganger in de Petruskapel.
Wij zijn daar zeer erkentelijk voor en de Petruskapel kan dit goed gebruiken.
Joke van den Bandt
Voorzitter College van Kerkrentmeesters PGDD

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. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de
beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.
predikant:
In de vacante periode is ds. Riet Boogaard beschikbaar voor dringende pastorale
vragen. Zij is bereikbaar via 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)
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