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Voorwoord
Thuiskomen
De kennismaking van een interim-predikant met een gemeente verloopt zonder
uitzondering een beetje vreemd. Normaal gesproken gaat er een heel traject
vooraf aan de komst van een predikant, maar bij een interim vindt de bredere
kennismaking pas plaats als je er al bent. Er is wel een gesprek gevoerd, maar
dat was slechts met een kleine vertegenwoordiging. Eén voordeel; je kunt een
interim bij nader inzien ook weer vriendelijk bedanken, als blijkt dat die niet
bevalt.
De kennismaking met de rest van de gemeente zal na de vakantie verder vorm
krijgen. Voor zolang en voor zover ik zinvol kan bijdragen aan de gemeente.
Want mijn opdracht is beperkt en zal met het beroepen van een nieuwe predikant
ook weer worden afgerond. Die opdracht spitst zich toe op het begeleiden van de
kerkenraad en de beroepingscommissie. Maar voor zover mogelijk zal ik ook
graag bijdragen aan de voortgang van het gemeenteleven.
Daarom voelt het voor mij goed, dat ik meteen gevraagd werd het voorwoord te
schrijven voor “Wees welkom”. Het is de bedoeling om met “Wees welkom” een
overzicht te geven van het vele dat er in en rondom de Wilhelminakerk en de
Petruskapel gebeurt. Ik ben daarvan diep onder de indruk. Helaas heeft de
afgelopen tijd ons weer geleerd dat we veel kunnen bedenken en plannen, maar
dat daarmee nog niet zeker is of wat beschreven wordt ook allemaal door kan
gaan.
Terwijl ik dit schrijf verheug ik mij al op de komst van Abdelkader Benali op 21
september. Hij zal 25 jaar na het overlijden van Henri Nouwen reflecteren op zijn
werk rond het thema “thuis”. Dat is een spannend thema, na wat zich dit voorjaar
rondom Benali en de dodenherdenking afspeelde. Hij schreef zelf een boekje
voor zijn dochter. Gezien het (Joodse) verzet tegen hem als spreker op 4 mei,
moest ik denken aan de brieven die Abel J. Herzberg aan zijn kleinzoon en
kleindochter schreef.
Als gemeente kijken we terug op een wonderlijke tijd; het was roerig en het was
stil. Roerig, omdat er van alles onderling gebeurde. Stil, omdat we elkaar niet
konden ontmoeten. Dat is een ongelukkige combinatie. Dus zou het naïef zijn om
te denken dat alles met de aanvang van een nieuw seizoen wel achter de rug is:
de kerk is weer open, we hebben een mooi programma en als het zo mag zijn
ook binnenkort een nieuwe predikant.
Toch staan we aan de vooravond van een nieuw seizoen en zijn de genoemde
punten gewoon een feit. Het moment waarop ik als interim predikant begin met
mijn werkzaamheden staat er weer van alles op de rol. We gaan verder. Maar we
kunnen en willen niet net doen of er niets gebeurd is. Als we gaan naar de kerk
die ons thuis is, staat dat nooit los van ons leven. Deze zomer konden we een
lange tijd niet samenkomen. Voelt de gang naar de kerk nog wel als thuiskomen?
Zo zijn we allemaal wat verloren. Zal ons thuis van eerst nog wel ons thuis zijn
van nu of straks? Ieder die Joods is weet dat thuis een betrekkelijk gegeven is,
als het gaat om de fysieke plek van samenkomst. Alles kan zomaar anders
worden. Mag je van daaruit een parallel trekken naar de Marokkaanse
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gemeenschap? En naar onszelf? Misschien beseffen wij door alles wat er
gebeurd is ook beter dat het ons allemaal kan overkomen: waar kom ik thuis!?
Bij de mensen die ik nu al sprak is er een groot verlangen naar dat thuis. Maar
ben ik welkom? Hoe zal de ander reageren? Kan ik zelf wel goed reageren op
anderen? Wie herkent zich in de oudste en wie zich in de jongste zoon? En waar
is die vader die al die tijd al wacht en alleen domweg gelukkig is als je thuiskomt?
Misschien moeten we maar gewoon beginnen. Met de vieringen, met de
ontmoetingen en met alles dat beschreven wordt in het overzicht. Opdat we
kunnen thuiskomen.
ds. Roel Knijff .
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VORMING EN TOERUSTING
Werkgroep Vorming en Toerusting (V&T)
Voor het komende seizoen hebben we weer een activiteitenkrant samengesteld,
met dit keer als motto: Wees Welkom.
Na elkaar lang niet gezien en/of ontmoet te hebben, hopen we dat iedereen de
weg naar de Wilhelminakerk en Petruskapel weer kan vinden en zich daar
welkom weet.
In de krant vindt u activiteiten voor het komende seizoen.
Ook treft u een overzicht aan van de werkgroepen met daarbij de namen van de
contactpersonen. De werkgroep V&T zorgt in september voor verspreiding van
de krant.
Trudi Ouwerkerk, Rob Landman, Willemien de Mol
Henri Nouwen-lezing
De lezing met als thema ‘Thuis’ wordt gehouden door Abdelkader Benali ter
gelegenheid van de 25ste sterfdag op 21 september van Henri Nouwen in de
Wilhelminakerk.
De avond begint om 20:00 uur met een welkomstwoord waarna de lezing van
Benali volgt. Om 21:00 uur begint de pauze met een muziekstuk. Na de pauze is
er het gesprek met de mensen in de zaal waarna de avond wordt afgesloten om
22:00 uur. Aansluitend is er een boekpresentatie en de mogelijkheid voor een
kopje koffie/ thee of een drankje.
Abdelkader Benali *1975
Benali is een bekend Nederlands schrijver en columnist, winnaar van o.a. de
Libris literatuurprijs. Zijn thema ‘Thuis’ verwijst naar het meest bekende boek van
Henri Nouwen ‘Eindelijk Thuis’. Wat is de betekenis van thuis in onze tijd als
persoon en als gemeenschap?
Statement Abdelkader Benali
Wanneer ben je thuis? Wat betekent thuis nog in deze mobiele tijd waarin de
idee van een huis onder druk staat. Om te ontvangen moet men thuis zijn maar
als men nog maar zelden thuis is, kan men dan nog wel ontvangen? Slaat de
bejubeling van de thuisloosheid, het permanent onderweg zijn, door - want
mensen hebben behoefte aan een huis. En hoe maken wij als gemeenschap dat
huis groot genoeg dat iedereen zich thuis voelt of is het zaak om het huis intiem
te maken, dus klein, want vinden we in het kleine de ruimte om te zijn? Ik teken
graag voor u uit welke wegen ik ben gegaan om thuis te zijn.
Henri Nouwen (1932-1996)
was een Nederlandse katholieke priester en psycholoog. Als hoogleraar was hij
verbonden aan de Yale University en de Harvard University (USA). Hij kreeg
naam als schrijver van een groot aantal spirituele werken. Nouwen schreef op
een heel persoonlijke en herkenbare manier over spiritueel leven. Hij brak zijn
wetenschappelijke carrière op het hoogtepunt af om zich als pastor te wijden aan
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in een van de
gemeenschappen van L'Arche Daybreak in het Canadese Richmond Hill.
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Locatie:
Wilhelminakerk
Dinsdag
21 september 2021
Tijdstip:
20.00 – 22.00 uur
Inloop:
19.30 uur
Toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelden bij Aad van Vliet: via het contactformulier op de website
Aanspreekpunt voor de gemeente: Ronald van der Schelde,
Henri Nouwen vervolg.
Op 28 oktober 2021 , aanvang 20.00 uur, praten we verder over Henri Nouwen.
Ds. Roel Knijff zal deze avond leiden.
Geloofsgesprekken
Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band
met Jezus Christus kan ze niet zonder geloofsgesprekken. Een gesprek over wat
je ten diepste beweegt, over je geloof, je twijfel, over God en over Jezus. Een
gesprek in onze geloofsgemeenschap te midden van alle verschillen, in onderling
respect voor elkaar en voor de geloofsbeleving van de ander. In de corona
hadden we een aantal goede bijeenkomsten. Wij willen weer de tijd en
gelegenheid scheppen om als gemeenteleden een geloofsgesprek met elkaar te
voeren. Wij hanteren daarbij verschillende werkvormen. U kunt zich ook voor één
bijeenkomst opgeven. Wij plannen eerst 2 avonden (20 – 22 uur) en 2 middagen
(14 – 16 uur) .
De data worden vermeld in de Woz.
Graag opgeven via Rob. Anne Idzinga en Rob Landman
Dinsdagmiddagkring
Meedoen aan de Dinsdagmiddagkring? Luisteren naar de Bijbel en samen
zoeken naar de betekenis van die oude woorden voor ons vandaag. Waar raakt
het ons leven? Putten we kracht uit deze bron? Dat is wat we op dinsdagmiddag
met elkaar doen. Komend seizoen gebruiken we als leidraad enkele delen uit de
serie boekjes Geloven NU. We vormen een open kring, wat maakt dat u zich
welkom mag weten als u het fijn vindt om mensen te leren kennen of ook eens
over een onderwerp te praten waar u anders misschien niet zo snel aan toe
komt. Ook is het open wat betreft opvatting en beleving van geloof. Dat maakt dat
er mooie gesprekken kunnen plaatsvinden die je raken. Niet te vergeten leven we
ook met elkaar mee en is het gewoon heel gezellig. Het uitgangspunt is om op de
2e dinsdag van de maand bij elkaar te komen. Mijn agenda staat dat niet altijd
toe, dus kijk goed naar de onderstaande data. Dinsdag van 14.00 - 15.30 uur: in
de benedenzaal van de Kindernevendienst; 14 september; 12 oktober; 16 (3e
dinsdag) november , 14 december, 2021. De data in 2022 staan nog niet vast.
Wel mogen met potlood genoteerd worden: 11 januari, 8 februari; 8 maart; 12
april; 10 mei en misschien 14 of 21 juni. We hopen u/je te mogen begroeten in
het nieuwe seizoen in de Wilhelminakerk!
Eline van der Giessen, geestelijk verzorger.
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Leerhuis.
In dit nieuwe seizoen zullen er weer in samenwerking met de Grote Kerk door ds.
Paul Wansink een tweetal leerhuizen worden georganiseerd in de
Wilhelminakerk. Het thema van deze avonden is op het moment van drukken van
dit overzicht nog niet bekend en zal na het bekend z.s.m. worden weergegeven
worden in de Wil-op-Zondag. De avonden zullen op de volgende maandagen om
20.00 uur worden gehouden: 11 oktober, 8 november en 13 december 2021 en
verder op maandag 10 januari, 14 februari en 14 maart 2022. U kunt zich
hiervoor opgeven bij Rob Landman via het contactformulier op de website;
www.dewilhelminakerk.nl
Vrouwengespreksgroep
Deze groep komt 1x per 2 weken op donderdagavond bijeen, op verschillende
adressen van de groepsleden.
Voor de gespreksonderwerpen maken we doorgaans gebruik van maandblad “De
Open Deur”, maar we kiezen ook wel eens voor een goede film of bv. het boek
“Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel”. Contactpersoon: Pleunie de Lint.
Opgave via het contactformulier op de website; www.dewilhelminakerk.nl
Open Huis-kring
De Open Huis-kring wordt gevormd door een groep van 30-ers/40-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.
Voor komend seizoen gaat het om de volgende avonden:
Vrijdag 1 oktober – zaterdag 20 november – vrijdag 7 januari – zaterdag 19
februari – vrijdag 1 april – zaterdag 14 mei – vrijdag 24 juni
Kort voor iedere ontmoeting kondigen we die ook aan in de Wil-op-Zondag met
vermelding van de locatie. Wil je meer informatie, wil je ook op de mailinglist, of
weet je al dat je er (een keertje) bij wilt zijn, neem dan contact op met Marian
Wibbens of Mirjam Soethoudt. Opgave via het contactformulier op de website;
www.dewilhelminakerk.nl
Van harte welkom!
Samen boeken lezen.
Je leest een boek, dat in je gedachten blijft....Wat is het dan fijn als je er met
anderen over kunt praten. Al pratend, leer je de ander beter, of anders, kennen.
Soms krijg je onverwachte antwoorden op vragen die je nog niet gesteld had. Je
kijk op de wereld kan door een boek of de reacties op een boek veranderen.
Daarom gaan we het dit kerkelijk jaar weer vier bijeenkomsten plannen waarop
een boek centraal staat.
De geplande data zijn:
woensdagavond 22 september - dinsdagavond 23 november - woensdagavond
2 februari - dinsdagavond. 17 mei om 19.45u. in de Wilhelminakerk.
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De eerste titel is:
Het lied van de goden - geschreven door Reggie Baay
Het boek vertelt het verhaal van twee heel verschillende personen: een slaaf
gemaakte vrouw, Flora van Makassar, en een Amsterdamse wijnhandelaar,
Joachim van der Elst, halverwege de achttiende eeuw. Wat zij met elkaar te
maken hebben, wordt geleidelijk aan duidelijk.
De leesgroepbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, wel graag even
opgeven bij Hanneke Kroonen- van der Ven via het contactformulier op
www.dewilhelminakerk.nl
Talentenbank
In april van dit jaar hebben we de eerste berichten over de opnieuw opgezette
Talentenbank verspreid. De bedoeling van de Talentenbank is om talenten die
aangeboden of gevraagd worden voor elkaar in te zetten. Natuurlijk kan het zo
zijn dat je enerzijds een vraag hebt en anderzijds zelf ook een talent in de
aanbieding hebt. We denken aan zaken als boodschappen doen bijv. bij ziekte,
voorlezen ( alle leeftijden), tuin bijhouden, vervoer, enz. enz. Al doende is
gebleken dat vanuit de aanmelders én de vragers verrassende dingen naar voren
zijn gekomen. Maar de Talentenbank kan nog veel meer uitgebreid worden.
Daarom hopen we dat de aanmeldingen gestaag binnen gaan komen. Misschien
helpt het feit dat de coronaperikelen iets meer beheersbaar zijn, zoals ruimere
mogelijkheid om elkaar tijdens en na de zondagse dienst te ontmoeten, daar ook
een steentje toe bijdragen en men elkaar op ideeën brengt. Aanmelden kan via
het contactformulier op de website; www.dewilhelminakerk.nl
Annet de Vries
Rineke Mol
Muziek onder woorden.
Veelbelovend liggen muzikale schatten te wachten tot iemand de weg weet, deze
uit de schatkamer haalt en hun glans aan het licht brengt. Rob Landman wil u
graag op donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de Wilhelminakerk met
deze schatten laten kennismaken.
In de WoZ komen de data te staan.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de
website www.dewilhelminakerk.nl
Kerststalbezoeken
De kerststal is inmiddels een bekend fenomeen in de Wilhelminakerk. Een
prachtige verbeelding van het kerstverhaal bij de kerkdiensten rond Kerst en te
bezoeken tijdens de open dagen. Minder zichtbaar voor de gemeente is dat ieder
jaar de onderbouwklassen van diverse scholen uit de binnenstad bij de kerststal
langskomen.
In de week voor de kerstvakantie is het een komen en gaan van klassen van de
groepen 1 tot en met 3. Ze komen met hun leerkracht en begeleidende ouders
een bezoek brengen aan de stal.
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Er is een gastvrouw of gastheer uit de Wilhelminakerk die hen ontvangt.
Samen met de kinderen wordt er uitvoerig rond gekeken. Meestal ook even in de
kerkzaal, want dat is op zich al een bijzondere ruimte, maar natuurlijk vooral bij
de stal. Het kerstverhaal wordt verteld. En vaak vinden de kinderen het leuk om
kerstliedjes te zingen die ze op school geleerd hebben.
Na afloop krijgen de kinderen een mooie fotokaart van de stal en iets lekkers
mee.
De vragen die de kinderen stellen, de spontane verhalen die bovenkomen en de
enthousiaste reacties maken deze activiteit tot een bijzondere ervaring. De
kerststalbezoeken worden sinds 2013 georganiseerd. Het afgelopen jaar kon het
i.v.m. corona helaas niet doorgaan, maar we hopen dat het dit jaar allemaal weer
kan. Contactpersoon: Christa van de Minkelis,
Kampeerweekend
Dit jaar willen we weer gaan kamperen met de Wilhelminakerk. Hoe werkt dat? In
het voorjaar zoeken we een camping waar we met een groep kampeerders bij
elkaar kunnen gaan staan. Dat kunnen tenten zijn, vouwwagens, caravans of
campers. Met of zonder stroom. Of je nu veel of weinig kampeerervaring hebt,
maakt niet uit. Ontbijten en lunchen doen we soms bij onze eigen tent, maar vaak
schuiven we spontaan bij elkaar aan tafel of zetten wat tafels midden op het veld.
Op zaterdag organiseren we een gezamenlijke BBQ, met vlees en vegetarisch.
En op zondagochtend hebben we een alternatief voor de kerkdienst in de Wil.
Daarnaast kiest iedereen zijn eigen bezigheden, maar meestal ontstaan er
vanzelf ideeën waar een groepje aan mee doet: een wandeling in het bos, een
fietstocht, de kinderen bedenken zelf een spel, 's avonds een kampvuur. En het
leuke is dat je als gemeenteleden de tijd hebt om elkaar beter te leren kennen.
Het kampeerweekend zelf zal ergens in mei of juni zijn. Zodra dat bekend is en
als we weten welke camping het wordt, zullen we dat in de Wil op Zondag
plaatsen.
Huiskamerdag.
Sinds 2004 viert de jeugd van onze kerk het einde van het kalenderjaar in onze
eigen kerk op speelse wijze.
Onze kerk wordt voor die gelegenheid omgetoverd tot een echte huiskamer waar
alle huiselijk activiteiten een plaatsje kunnen krijgen.
De rode draad/levensader werd en wordt nog steeds gevormd door de
bordspelen Catan en Risk.
Liefhebbers van deze spelen kunnen hun strategische talenten inzetten in de
strijd om de winst en de eeuwige roem.
Ieder jaar is het mogelijk om deze basis te verbreden met andere leuke
activiteiten. Daar zijn “kartrekkers” voor nodig.
Voor Risk en Catan, rummikuppen, breien, klaverjassen, lezingen, Preek van de
Leek en nog veel meer leuke dingen.
Hoe uitgebreid het wordt hangt af van de aanmeldingen voor specifieke
activiteiten. De Huiskamerdag van 2021 is donderdag 30 december.
Voor meer info stuurt u een email via het contactformulier op de website;
www.dewilhelminakerk.nl. Bert Braanker
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DIAKONAAT
De Koffiekan.
Het is goed om andere mensen te ontmoeten. Gewoon bij een lekker kopje koffie
of thee in gesprek raken of luisteren wat anderen vertellen. Niets moet, het gaat
om de 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. ( 16 september, 21 oktober, 18 november, 16
december, 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni). Maaike
Hopma, Anne Idzinga, Rob Landman
Autodienst
Voor (vooral) oudere mensen, die slecht ter been zijn is er de autodienst. Deze
mensen kunnen dan de dienst in de Wilhelminakerk meemaken. Op dit moment
bestaan er 3 autodienst groepen n.l. In Zuidhoven, Centrum en het havengebied.
Er wordt volgens schema gereden. Mocht je je geroepen voelen om als meerijder
of chauffeur mee te doen, geef je dan bij mij op via het contactformulier op de
website; www.dewilhelminakerk.nl
Ron Ouwerkerk
Eetgroep alleengaanden 55+
Na een periode van het niet kunnen organiseren van de maandelijkse maaltijden
wordt er in oktober weer gestart in aangepaste vorm als de omstandigheden het
toelaten. Dan vindt er maandelijks weer 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-de Bruyn via het contactformulier op de
website; www.dewilhelminakerk.nl. De kosten zijn 6 euro.
De eerste twee data zijn 1 oktober en 26 november. De volgende data worden
aangekondigd in de WilopZondag. Het tijdstip is van 12.30 -14.30 uur.
Financiën
Bij de financiën zijn betrokken:
Patrice van der Heiden
kerkrentmeester
Martin de Mol
beheerder wijkkas WK en PK
Hans Pullen
verhuur
Anne Idzinga
koster WK
Kees de Boer
koster PK
Willem de Vries
penningmeester diaconie
Bankrekeningnummers:
Wijkkas Wk*
NL10 INGB 0001 8937 65
t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
Wijkkas PK*
NL48 ABNA 0425 4462 55
t.n.v. Wijkkas Petruskapel of
NL77 RABO 0373 7028 09
t.n.v. Wijkkas Petruskapel
Diaconie**
NL28 RABO 0134 9398 40
t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Dordrecht-Dubbeldam
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Let op !!
* In de omschrijving bij uw betaling aan de wijkkassen altijd duidelijk vermelden
waar de betaling voor bestemd is. Bijvoorbeeld ‘Gift’ of ‘Collecten’ of ‘Collecten
September’ of ‘Collecte 4/9’.
** Bij betalingen aan de Diaconie altijd vermelden Wilhelminakerk of
Petruskapel, gevolgd door een korte omschrijving. Bijvoorbeeld ‘Collecten’ of
‘Collecte 4/9’ of ‘Collecte met de naam van het doel of project’.
Wilt u informatie over de kerkelijke financiën ?
Even een mailtje sturen naar Martin de Mol via het contactformulier op de
website www.dewilhelminakerk.nl. Of gewoon 1 van bovenstaande
gemeenteleden na de zondagse kerkdienst aanspreken.
PASTORAAT
Ouderenpastoraat
Het Ouderenpastoraat is hoofdzakelijk actief voor leden van 80 jaar en ouder,
maar eventueel ook voor 75-plussers als er behoefte aan is.
Er zijn circa 34 contactpersonen die bezoekwerk verrichten. Niet alleen bij ziekte
en eenzaamheid, maar ook bij verjaardagen en gedenkdagen onderhouden zij
contact met de ouderen.
Ieder jaar wordt een kerstmiddag georganiseerd en in de zomermaanden, waarin
veel mensen alleen zijn en niet op vakantie kunnen, een gezellige
ontmoetingsmiddag (dit onder normale omstandigheden).
De contactpersonen komen twee keer per jaar bij elkaar voor ontmoeting en
uitwisseling van ervaringen. Meestal werken we met een thema of nodigen we
een gastspreker uit. Mocht je interesse hebben voor bezoekwerk en de sfeer
willen proeven, meld je gerust aan om zo’n middag bij te wonen. De
eerstkomende middag is op dinsdagmiddag 19 oktober 2021 gepland (onder
voorbehoud van dan geldende coronamaatregelen).
Je kunt je ook meteen opgeven als contactpersoon, we hebben dringend mensen
nodig!
Vragen over het Ouderenpastoraat kunt u stellen via het contactformulier op de
website www.dewilhelminakerk.nl
Hanneke Kroonen.
Mieke van der Schelde
Samen zingen.
Omdat “samen zingen” nog steeds niet uit volle borst mag en ook de anderhalve
meter afstand nog gehandhaafd moet worden, is nog niets te zeggen over de
mogelijkheid/ wenselijkheid van het organiseren van een zangmiddag, zoals we
dat een paar keer eerder deden samen met de Vrij Evangelische Gemeente en
de Doopsgezinde Gemeente.
Als het weer mogelijk wordt deze middag op een verantwoorde wijze te
organiseren zal dat in de WoZ worden vermeld.
Tineke Pennings
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EREDIENST
De werkgroep Eredienst.
De werkgroep houdt zich bezig, samen met de dienstdoende predikant en andere
medewerkers, met het voorbereiden van m.n. bijzondere diensten. Dat zijn dan
de erediensten in de adventtijd, Kerst, de periode voor Pasen,
gedachteniszondag en wat zich nog meer voordoet in het kerkelijk jaar. Het
afgelopen jaar was wel bijzonder in die zin dat we én geen eigen predikant
hadden én we midden in de beperkingen zaten rond corona. Dit vergde hier en
daar een wat andere aanpak. Maar dat gold natuurlijk voor iedereen die zich met
kerkenwerk heeft beziggehouden. Anderzijds was het ook een uitdaging om van
de Erediensten toch iets moois te maken, ondanks alle mitsen en maren. Het
maken van de preekvoorziening behoort ook tot één van de taken van de
werkgroep. Dat is een hele klus en soms ook spannend om die ingevuld te
krijgen. Hanneke Naaktgeboren verzet hierin veel werk. Ingeborg Petersen is
notuliste, ook een klus die zorgvuldig gebeurt. De beide organisten Hans v.d.
Weg en Hans Okkerse laten hun licht schijnen m.n. over de muzikale
aangelegenheden in Erediensten. Pieternell de Haan versterkt de werkgroep in
het algemeen. Het onderhouden van contacten met andere groepen zoals
kerkenraad, kindernevendienst, symbolisch bloemschikken behoort ook tot de
taken van de werkgroep Eredienst. Ook is de werkgroep eindverantwoordelijk
voor het inzetten van lectoren en het beheer/inkopen van de kaarsen voor
gebruik tijdens het kerkelijk jaar. Het item ‘verdieping’ is een terugkerend
onderwerp op onze agenda.
Komend kerkelijk seizoen gaan we ons weer inzetten om met alle betrokkenen
fijne Erediensten te verzorgen. Waar we het hele jaar online hebben vergaderd
hopen we dat we elkaar ook weer fysiek tijdens overleg kunnen ontmoeten.
Namens de werkgroep eredienst, Rineke Mol, voorzitter.
Streamteam
Elke week wordt de kerkdienst uitgezonden (gestreamd) via YouTube, zodat
geïnteresseerden ook vanaf huis de kerkdienst kunnen volgen, direct of op een
later tijdstip. Hiervoor is het streamteam opgericht dat zorgt voor het streamen
van beeld en geluid, en voor het beamen op de projectieschermen in de kerk. Het
streamteam bestaat uit: Erika Blom, Harold Meinze Snaak, Stefan Jongkind,
Stephan Blazis, Peter de Graaff, Ronald van der Schelde en Bram
Naaktgeboren. Als u meer wilt weten, dan kunt u ons natuurlijk na de dienst even
aanspreken of een mailtje sturen naar wilhelminakerk.stream@gmail.com
Symbolisch bloemschikken
De werkgroep “symbolisch bloemschikken” heeft als doel tijdens belangrijke
perioden van het kerkelijk jaar en bij bijzondere diensten een schikking te
verzorgen, die een extra dimensie kan geven aan bijbelse of liturgische motieven.
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Zij maakt hierbij gebruik van bloemen, planten, maar ook andere materialen,
die door hun beeldkracht, vorm en kleur een symbolische betekenis hebben en
niet zelden emotie kunnen oproepen.
In de WoZ wordt doorgaans een beschrijving en uitleg gegeven.
Contactpersoon is Pleunie de Lint
COMMUNICATIE
Drukkerij.
In de drukkerij in de Wilhelminakerk wordt de WilopZondag geprint, waarbij een
(soms moeilijke) inschatting wordt gemaakt van het aantal benodigde
exemplaren om zondag uit te delen. Tevens wordt de WoZ per mail verstuurd
aan +/- 260 belangstellenden die zich hiervoor hebben opgegeven en op de
website geplaatst. De WilopZondag is de wekelijkse zondagsbrief. Hierin worden
de gegevens en de orde van dienst van de kerkdienst in de Wilhelminakerk
gepubliceerd. Tevens informatie van activiteiten rond de Wilhelminakerk en de
Petruskapel. Kopij kan worden aangeboden via mail: wk.pk.kopij@gmail.com
voor donderdag 19 uur. Momenteel (sept) verzamelt Huug Luijten de kopij in één
document. Eén van de redactieleden (Boukje Nederlof of Anne Idzinga) maakt
verschillende edities van de komende WoZ: print, mail, website. Hester van
Wingerden is degene die de opmaak van de orde voor haar rekening neemt en
daarnaast helpt bij het drukken.
De Zaaier is het mededelingenblad van de kerkenraad. De Zaaier wordt
geschreven vanuit het scribaat. De drukkerij zorgt voor verspreiding per mail aan
gemeenteleden die zich hiervoor aanmelden en zorgt voor een beperkt aantal
geprinte exemplaren die in de ontmoetingsruimte van de kerk liggen voor
gemeenteleden die geen mail hebben. Incidenteel wordt ander printwerk voor de
kerk gedaan. Het team van de drukkerij bestaat momenteel uit Hester van
Wingerden, Boukje Nederlof en Anne Idzinga.
Website
De Wilhelminakerk-Petruskapel is online aanwezig met een website en een
facebookpagina. Hier is informatie te vinden over de gemeente en over actuele
zaken zoals wie er de komende zondag voorgaat en activiteiten in de kerk. Als u
een bericht hebt voor op de website dan kunt u contact opnemen met de
websitebeheerder via het contactformulier.
Erika Blom en Bram Naaktgeboren
KOSTERIJ
Om alle activiteiten in De Wilhelminakerk mogelijk te maken, zetten zich een
groot aantal enthousiaste vrijwilligers in. De verschillende werkzaamheden zijn
gegroepeerd in een aantal functionele clusters:
Koster zondagsdienst verzorgt op zondag alle ondersteunende werkzaamheden
om de eredienst goed te laten verlopen.
Wees welkom 15

Koster door de week is de gastvrouw/heer bij een bijeenkomst in de kerk en
verzorgt hiervoor de ondersteunende werkzaamheden.
Schoonmaakploeg. Op woensdagmorgen worden alle ruimtes in de kerk schoon
gemaakt en is er tijd voor gezelligheid. Zo nodig (als er bijeenkomsten zijn
geweest) ook op andere dagen.
Onderhoudsploeg. Reparaties, klein onderhoud en technische voorzieningen
worden verzorgd.
Keuken, catering en inkoop
Koffie, thee en andere drankjes zijn beschikbaar. Fijn dat veel mensen vaak
spontaan meehelpen bij uitschenken, opruimen en afwas. Gezorgd wordt dat de
voorraad voldoende blijft. Op aanvraag kan meer uitgebreide catering verzorgd
worden.
Coördinator. Coördineert de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af
aan de kerkrentmeester. Meedoen of meer informatie? Neem contact op met
Anne Idzinga, coördinator kosterij, mail via het contactformulier op de website:
www.dewilhelminakerk.nl
JEUGDWERK
Kindernevendienst
“Tijdens de zondagse diensten is er altijd voor kinderen van de basisschool
(groep 1 tot en met 8) een eigen “kindernevendienst”. Dat betekent, dat de
kinderen wel samen met hun ouder(s) starten en eindigen in de gewone
kerkdienst, maar tussendoor naar hun eigen ruimte gaan. Daar worden
bijbelverhalen verteld, maar ook verwerkt in creatieve vormen. Dat is soms een
tekening, dan weer een knutselwerkje, een lied of een toneelstukje. Vaak lopen
die verhalen parallel aan wat er in de gewone dienst op die zondag behandeld
wordt, maar niet altijd. Voor corona hadden we 2 groepen (boven- en onderbouw
van de basisschool), maar op dit moment komen alle kinderen nog bij elkaar in 1
groep. Misschien splitsen we de groep weer op als er zoveel kinderen in de kerk
aanwezig zijn, dat het de moeite waard is.
Zeker in bijzondere periodes als de advents- en veertigdagentijd, maar soms ook
om andere redenen, hebben we een project, waar de kinderen dan enkele weken
achtereen aan werken. Het is dan wel heel leuk als de kinderen het hele project
meemaken – vaak willen ze dat zelf ook heel graag. Vanwege de
coronabeperkingen hebben we het afgelopen jaar een aantal keer “KND buiten”
gehouden op een zondag na een kerkdienst, waarbij we met alle kinderen en hun
ouders samenkwamen in een park en buiten een activiteit deden. Zo bleef het
onderlinge contact tussen kinderen en ouders toch bestaan. Dit beviel heel goed,
misschien dat we dit de komende tijd ook blijven organiseren, dat hangt een
beetje van de ontwikkelingen af. Mocht u meer informatie over de
kindernevendienst willen krijgen, dan kunt u contact opnemen met Jeanette Klop,
via het contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl.”
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Oppasdienst
Wekelijks wordt er tijdens de kerkdienst een oppasdienst georganiseerd voor
kinderen van 0-4 jaar. In een aparte ruimte kunnen zij zich, onder begeleiding,
vermaken met het aanwezige speelgoed en knutselmaterialen. De kinderen
kunnen de gehele dienst in de ruimte blijven of indien gewenst eerder opgehaald
worden.
Wil je meehelpen om de oppasdienst op te vullen of heb je vragen, mail gerust
via het contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Sirkelslag Kids (8-12 jaar)
Zin in een spannend interactief spel dat je speelt tegen andere kindergroepen uit
heel Nederland? Doe dan mee met Sirkelslag kids De datum is nog niet bekend,
maar het is ergens in november. Het idee is dat we om 18 uur bij elkaar komen
met elkaar gaan eten en daarna gaan we het spel spelen. De avond duurt tot
20.15 uur. Houd de WoZ in de gaten wanneer het Sirkelslag kids is.
Seven+ (12-16 jaar)
Seven+ is een activiteit waarin de zeven werken van barmhartigheid in de praktijk
worden gebracht. We doen dit in samenwerking met jongeren van de
Ontmoetingskerk en de Wijnstok. Zo zijn we al in het Wereldhuis in Amsterdam
geweest waar we vluchtelingen bezocht hebben. Komend seizoen gaan we
verder met ‘zorg voor de aarde’ en misschien nog een werk. De datum dat we dat
gaan doen, is nog niet bekend. Houd de WoZ in de gaten.
Lichtjestocht
Het is inmiddels een traditie geworden: de lichtjestocht door de binnenstad van
Dordrecht. Op Kerstavond wandelen vanaf 18 uur de jonge kinderen met
lampionnen door de buurt rondom de Wilhelminakerk. In elk van de deelnemende
kerken (Baptistengemeente en het 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. Doe je
mee? Vr. 24 december vanaf 18 uur.
Palmpaasstokken versieren
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 9 april
2022 van 14.00 – 16.00 uur in de Wilhelminakerk. Fijn als je je aanmeldt.
jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com
Avondmaal vieren, hoe doe je dat ? ( 8-12 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 een woensdagmiddag in mei 2022 houden
we een kinderkring, rondom het thema: Avondmaal vieren, hoe doe je dat?
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Daarbij zullen alle aspecten van het Heilig Avondmaal aan bod komen. Deze
middag wordt afgesloten met een gezellige maaltijd. Houd de Woz in de gaten
voor de datum.
Wilcome (12-16+ jaar)
Voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs biedt Wilcome een plek
om elkaar te ontmoeten, voor gezelligheid en om met elkaar leuke dingen te
doen. Binnen de kaders en muren van de kerk. Zo worden er avonden gevuld
met sport- en spelactiviteiten en daarnaast zijn er meer inhoudelijke avonden.
Eens in de 2 à 3 weken komen we bij elkaar op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in het jeugdhonk. Houd de agenda van de WoZ in de gaten voor de
momenten dat er Wilcome is.
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Namenlijst
Onderstaande ambtsdragers zijn te bereiken via het contactformulier op de
website of genoemd mailadres.
Interim predikant:
ds.Roel Knijff
Voor pastorale vragen:
ds. Riet Boogaard
Ouderlingen
Wout Dekkers
Anneke Idzinga
Rob Landman
Bram Naaktgeboren (scriba)
Dick Piket
Fred Venus (voorzitter)
Jeugdouderlingen
Stephan Blazis
Ronald van der Schelde

bereikbaar via de scriba of het contactformulier
bereikbaar via de scriba of het contactformulier

scriba.wilhelminakerk@gmail.com

jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com
jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com

Diakenen
Fenneke van Hasselt
Stefan Jongkind
Willemien de Mol (scriba)
Harm Stavast
Annet de Vries (voorzitter)
Anneke Gerritsen (speciale opdr)
Peter de Graaff (speciale opdr)
Willem de Vries (speciale opdr)
Pastoraal medewerkers
Marijke de Geus
Lies van Geloof
Maaike Hopma
Tjip Pasma
Tineke Pennings
Margriet Stavast
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ACTIVITEITENKALENDER 2021
14 september
Dinsdagmiddagkring
16 september
Koffiekan
21 september
Avond Henri Nouwen
22 september
Samen boeken lezen
1 oktober
Eetgroep 55+
1 oktober
Openhuiskring
11 oktober
Leerhuis
12 oktober
Dinsdagmiddagkring
21 oktober
Koffiekan
28 oktober
Henri Nouwen vervolg
8 november
Leerhuis
16 november
Dinsdagmiddagkring
18 november
Koffiekan
20 november
Openhuiskring
23 november
Samen boeken lezen
26 november
Eetgroep 55+
13 december
Leerhuis
14 december
Dinsdagmiddagkring
16 december
Koffiekan
24 december
Lichtjestocht
30 december
Huiskamerdag

14.00 - 15.30 uur
14.00 - 16.00 uur
20.00 – 22.00 uur
aanvang 19.45 uur
12.30 - 14.30 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
14.00 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
14.00 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 19.45 uur
12.30 – 14.30 uur
aanvang 20.00 uur
14.00 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
aanvang 18.00 uur

ACTIVITEITENKALENDER 2022
7 januari
Openhuiskring
aanvang 20.00 uur
10 januari
Leerhuis
aanvang 20.00 uur
11 januari
dinsdagmiddagkring
14.00 – 15.30 uur
20 januari
Koffiekan
14.00 – 16.00 uur
2 februari
Samen boeken lezen aanvang 19.45 uur
8 februari
Dinsdagmiddagkring
14.00 – 15.30 uur
14 februari
Leerhuis
aanvang 20.00 uur
17 februari
Koffiekan
14.00 – 16.00 uur
19 februari
Openhuiskring
aanvang 20.00 uur
8 maart
Dinsdagmiddagkring
14.00 – 15.30 uur
14 maart
Leerhuis
aanvang 20.00 uur
17 maart
Koffiekan
14.00 – 16.00 uur
1 april
Openhuiskring
aanvang 20.00 uur
9 april
Palmpaasstokken maken 14.00 – 16.00 uur
12 april
Dinsdagmiddagkring
14.00 – 15.30 uur
21 april
Koffiekan
14.00 – 16.00 uur
10 mei
Dinsdagmiddagkring
14.00 – 15.30 uur
14 mei
Openhuiskring
aanvang 20.00 uur
17 mei
Samen boeken lezen aanvang 19.45 uur
19 mei
Koffiekan
14.00 – 16.00 uur
14 juni
Dinsdagmiddagkring
14.00 – 15.30 uur
16 juni
Koffiekan
14.00 – 16.00 uur
24 juni
Openhuiskring
aanvang 20.00 uur
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