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Zondag 14 november 2021 – 10.00 uur
9e 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 wel te beluisteren via de kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663
voorganger
lector
organist
ouderling
diaken
koster

Ds. Roel Knijff
Annet de Vries
Hans Okkerse
Stephan Blazis
Anneke Gerritsen
Anne Idzinga

U wordt dringend gevraagd
elkaar te respecteren bij het
houden van gewenste
onderlinge afstand.

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Diaconale landelijke afdracht
2 IKOS
3 Toekomst van de kerk




Crèche. Willeke Blazis
(Kindernevendienst (Gr 1-8) Willeke Blazis

Bij de dienst
De grote vloed
Als ik dit schrijf is nog niet duidelijk wat de maatregelen zijn die worden ingevoerd,
maar wel duidelijk is dat er een aanscherping komt. En het is ook volkomen duidelijk
dat die maatregelen nodig zijn. Steeds weer bekruipt mij het onaangename gevoel
dat de put pas wordt gedempt als…
De komende week zullen we in Dordrecht herdenken dat 600 jaar geleden de
Elisabethsvloed Dordrecht van het vaste land afsneed. Het is bijna niet voorstelbaar
dat onze stad tot dat moment over land met Brabant verbonden was. Al dat water!
De vloed is een pijnlijk voorbeeld van verdronken kalveren, terwijl nog de put niet
werd gedempt. De waarschuwing bleef in de lucht hangen, omdat tegenstrijdige
belangen maakten dat er niemand in actie kwam. En zo verloor Dordrecht haar
positie als belangrijkste stad van het land.
Goedbeschouwd tekent zich een dreiging af die de Elisabethsvloed verre overstijgt.
Is dat iets waar we ons in de kerk mee bezig moeten houden? Zegt de Bijbel daar
dan iets over? Hoe voorkomen we dat we de politiek in de kerk halen? Of is dit juist
een zaak van geloof?
ds. Roel Knijff

ORDE VAN DE DIENST
woord van welkom
orgelspel
koraalvoorspel over 'Komm', o komm', Du Geist des Lebens'
(Flor Peeters 1903-1986)

VAN BUITEN NAAR BINNEN
- de gemeente gaat staan zingen
lied 283: 1 en 2
stil gebed
GROET
v
De Heer zij met u
a
ook met u zij de Heer
VOTUM
v
Onze hulp is de Naam van de Heer
a
die hemel en aarde gemaakt heeft
v
wij zullen mensen zijn
a
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
v
ons vertrouwen is op
a
die is en die was en die komt, amen.
zingen
lied 283: 3 en 4
gemeente gaat zitten
gebed
kyriëlied
301j
glorialied
psalm 98
DE SCHRIFT
gebed
moment voor de kinderen - daarna mogen de kinderen naar de kindernevendienst
en gaan de tieners met Bram mee op reis.
e
1 lezing
Exodus 30, 11-16
zingen
lied 720: 1, 2, 3
e
2 lezing
Marcus 12,38 -13,2
zingen
lied 718: 1, 2, 3
OVERDENKEN
zingen
lied 350: 1, 3, 5 en 4
GAVEN EN GEBEDEN
toelichting op de gaven
dankgebed, voorbeden met acclamatie lied 16b
stil gebed, Onze Vader
VAN BINNEN NAAR BUITEN
gemeente gaat staan
slotzang
lied 978: 1, 3, 4
HEENZENDING EN ZEGEN
beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen’
orgelspel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jongerenreis
Deze zondag ga ik met de jongeren op reis. Gelijk met de kindernevendienst gaan
we naar de jeugdzaal en gaan een reis door de tijd maken. We beginnen in 1421 en
eindigen in 2021. En ik heb wat vragen aan ze: wat is er in al die jaren toch fout
gegaan? En welke rol hebben wij daarin? Kan het beter? Kunnen wij het beter
doen? De reis is geschikt voor de jongeren die in groep 8 zitten tot en met de
jongeren van 15 jaar en de reis start in de Wilcomeruimte. Graag tot zondag!
Bram Naaktgeboren
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!
Collectedoelen
De diakenen krijgen vanuit het Protestants Dienstencentrum ondersteuning bij hun
taken. Zij kunnen altijd bij het Protestantse Dienstencentrum terecht met vragen van
praktische, financiële en juridische aard. Een groot deel van de kosten van de
werkzaamheden van de Protestantse Dienstenorganisatie wordt rechtstreeks
betaald door de plaatselijke gemeenten. De kosten worden betaald door deze
kosten te verspreiden over alle gemeenten. De landelijke afdracht heffingen zijn
grotendeels op de inkomsten van de plaatselijke gemeenten en diaconieën
gebaseerd.
De diakenen vragen uw bijdrage aan deze collecte, zodat de Diaconie aan zijn
financiële verplichtingen kan blijven voldoen.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv
Diaconie Prot.Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van Wilhelminakerk
14 november Landelijke diaconale afdracht. Hartelijk dank voor u gift.
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
Gift voor de diaconie:
Ontvangen door Annet de Vries van dhr. R. € 35,-- te verdelen voor
De voedselbank, dankdag, justitiepastoraat PI Dordrecht. Hartelijk dank hiervoo
Voedselbank
In de maand november van 2021 verzamelen we Bloem/meel,
pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten.
En … natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum.
Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel
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Coronamaatregelen
Omdat de coronabesmettingen te hard zijn opgelopen, heeft de overheid besloten
nieuwe maatregelen te nemen om de besmettingen terug te dringen. De PKN heeft
daarop een aantal aangescherpte adviezen gegeven. De belangrijkste twee zijn het
gebruik van mondkapjes bij verplaatsingen in de kerk en het terugbrengen van de
anderhalve meter afstand. Dat laatste advies nemen we over; de stoelen in de kerk
zullen we in de huidige opstelling laten staan, dus we vragen u nadrukkelijk om zelf
anderhalve meter afstand te bewaren tijdens de kerkdienst. Ook vragen we u om
voorafgaand aan de dienst en na afloop van dienst anderhalve meter te houden.
Laten we zo de dienst in de Wilhelminakerk prettig en veilig houden.
Met vriendelijke groet, Bram Naaktgeboren, scriba

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.
Ook de berichten uit het
ouderenpastoraat en een evt. ‘in
memoriam’ worden i.v.m. privacy op de
website niet vermeld.
Maar, meeleven doet goed!
Geef het aan ons door via het
contactformulier op de website als u
een aandachtspuntje heeft.
www.dewilhelminakerk.nl

Koffie-Kan Donderdag 18 november
Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag
voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op
donderdag 18 november 2021 tussen 14.00 en 16.00 uur.
Maaike, Rob en Anne.

Wilcome - ??
Een weekje later dan ooit gepland, willen we komende vrijdag 19 november bij
elkaar komen. Invulling wordt een speurtocht of een muziquiz, of beide.
Verzamelen vaste plek vaste tijd. Meer details in de app. De leiding
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Huiskamerdag
Om meerdere redenen moeten we dit jaar opnieuw de Huiskamer dag annuleren.
Alles zit in de medische hoek, waaronder de Corona-verwachtingen. Jammer, maar
2022 is dicht bij. Bert Braanker
Sirkelslag KIDS
Op vrijdagavond 19 november van 18.15 - 21.00 uur gaan we weer de jaarlijkse
Sirkelslag KIDS spelen (ca 8-12 jaar).
We spelen als groep tegen andere kindergroepen uit heel Nederland. Wie wint
de enige echte Sirkelslag KIDS beker?
We starten al om 18.15 uur met een gezamenlijke maaltijd.
Het thema is: Terug in de toekomst. Stappen jullie mee in de tijdmachine? Dit jaar
gaan we namelijk terug naar de start van onze toekomst: het verhaal van de zeven
scheppingsdagen. Beleef het scheppingsverhaal door diverse spannende en
uitdagende spellen te spelen. En misschien halen jullie wel de hoogste score en
ontvangen jullie een toffe prijs!
Dit jaar staan we stil bij de chaos waarin alles begon. Het bouwen aan rust en vrede
gedurende de schepping. Wat gebeurt er precies in die zeven dagen volgens de
Bijbel? En waar komen die zeven dagen vandaan?
Doe je mee? Geef je op en laat ook even weten of je mee-eet.
Stephan en Ronald, jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com
Legaat voor de Wilhelminakerk
Bij het verwerken van de boekingen in de Wijkkas werden wij blij verrast door de
bijschrijving van een bedrag met als vermelding Legaat van Hr. J. Naaktgeboren.
Velen zullen zich Koos Naaktgeboren herinneren. Een harde werker, maar liefst op
de achtergrond.
Wij denken in dankbaarheid terug aan Koos en zullen voor het legaat een zinvolle,
toekomstgerichte bestemming vinden.
Martin de Mol, namens de Wijkkas van de Wilhelminakerk
En dan ……
Over een paar maanden is het alweer 2022. Wellicht is het dan weer mogelijk om op
een normale manier Wilhelminakerk en Petruskapel te zijn, met de ‘normale’
activiteiten. Denkt u daarvoor kosten te moeten maken ten laste van de Wijkkas….
stuur mij dan z.s.m. een globale begroting!
Weet u nu nog niet of er kosten gemaakt gaan worden en denkt u volgend jaar dat
een uitgave zinvol is, overleg dan even vooraf met de ‘wijkkas’ of kerkrentmeester.
Heeft u vragen over de Wijkkas? Aarzel niet ze te stellen!
Namens de Wijkkas, Martin de Mol
En dan ook nog bericht van de Wijkkassen….
Al een aantal weken wordt er weer ‘normaal’ gecollecteerd. De opbrengst van deze
collectes wordt verantwoord via Kerk op Dordt. In onderstaande overzichten staan
alleen de bedragen die via de bankrekening van de wijkkassen ontvangen worden.
Het overzicht op de volgende bladzijde is van uw bijdragen vanaf juni 2021:
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Wilhelminakerk
Giften
Collectedoel Wijkkas
Collectedoel Wijkkerk
Collectedoel Toekomst van de kerk
Collectedoel Jeugd
Collectedoel Overig
Acties : Musici

Petruskapel
Giften
Collectedoel Wijkkas
Collectedoel Wijkkerk
Collectedoel Toekomst van de kerk
Collectedoel Jeugd
Collectedoel Overig
Acties : Musici

€
€
€
€
€
€
€

Juni
10,00
107,41
246,22
322,62

Juli
€ 320,00
€ 131,66
€ 209,31
€ 413,12
€ 114,66
2,00 €
2,50
10,00 € 10,00
698,25 € 1.201,25

€
€
€
€
€

Aug
40,00
50,44
151,29
252,12
50,44

€
€
€
€
€
€
€ 10,00 €
€ 554,29 €

Juni
Juli
Aug
€ 74,00 € 80,00 € 130,00
€ 17,50
€ 35,00
€ 95,00 € 25,00
€ 17,50

€
€
€
€

Sept
30,00
57,29
63,86
119,13
30,00
68,00
10,00
378,28

€
€
€
€
€
€
€
€

Okt
350,00
41,33
163,98
236,63
41,33
50,00
10,00
893,27

Sept
Okt
50,00 € 121,00
6,25
18,75
50,00 € 25,00

€ 74,00 € 245,00 € 155,00 € 125,00 € 146,00
Een ieder die heeft bijgedragen : Hartelijk Dank !

Kerkelijke agenda
Di 16 nov 20.00 u
14.00 – 15.30 u
Do 18 nov 14.00 – 16.00 u
20.00 u
Vr 19 nov 18.15 – 21.00 u
Za 20 nov 20.00 u
Zo 21 nov. 10.00 u

Kerkenraad
Dinsdagmiddagkring o.l.v. Eline v.d. Giessen
Koffiekan
Muziek onder woorden
Sirkelslag Kids
Openhuiskring
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Drs. Marriëtte Pullen
Kerkdienst Petruskapel, vg: Pastor Anneke van
Mansum

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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