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Zondag 28 november 2021 – 10.00 uur
1e zondag van Advent - Ad te, Domine, levavi
- naar Psalm 25,1 ‘Tot U, Heer, hef ik mijn ziel op’liturgische kleur is paars
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
violiste
ouderling
diaken
koster

Ds. Frits Renes
Ida van der Linden
Hans Okkerse
Manja Kruidhof-Okkerse
Anneke Idzinga
Annet de Vries
Maaike Mol

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Diaconie - Wijkdoel
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk




*U wordt dringend gevraagd elkaar
te respecteren bij het houden van
gewenste afstand.
*In de kerk mag u zachtjes -op
spreekniveau- meezingen.
*Als u zich verplaatst in de kerk
dient u een mond-neus kapje te
dragen.

Crèche Marian Wibbens
(Kindernevendienst (Gr 1-8) Evelien van der Zon en Janneke vd Schelde

Bij de dienst
Vandaag is het de eerste adventszondag. We bereiden ons voor op Kerst. In het
Lucasevangelie wordt de naam van keizer Augustus a.h.w. in een adem genoemd
met die van het kerstkind, van Jezus Christus. Beiden zijn in het verhaal belangrijk,
maar tegelijkertijd staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Pracht en praal te Rome staat
tegenover eenvoud en armoede te Betlehem. Hoe moeten we dit zien? Wat is voor
ons de boodschap die daarin tot ons komt? Hierover zullen we met elkaar nadenken
in deze eerste adventsdienst.
Ds. F.L. Renes
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

orgelspel
ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
inleidend orgelspel
Koraalvoorspel over 'Nun komm, der Heiden Heiland'
BWV 599 van J. S. Bach
VAN BUITEN NAAR BINNEN
- gemeente gaat staan stil gebed
aanvang
psalm 72: 1 en 4
BEMOEDIGING, GROET, DREMPELGEBED
- gemeente gaat zitten kyriegebed
muzikaal intermezzo
- Meditation uit Thaïs van Jules Massenet
kinderen mogen naar voren komen voor het adventsproject;
daarna mogen ze naar de kindernevendienst
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
e
1 lezing
Psalm 72,1-14
zingen
lied 452: 1 en 3
e
2 lezing
Lucas 2, 1- 5
zingen
lied 498: 1, 2 en 4
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 439: 1 en 4
- de kinderen komen terug uit de kindernevendienst GEBEDEN
toelichting bij de gaven
muzikaal intermezzo - Sicilienne van Maria Theresia von Paradis
dankgebed, voorbede, stil gebed, ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
- gemeente gaat staan slotzang
lied 442: 1 en 2
HEENZENDING EN ZEGEN - beantwoord met gezongen ‘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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Symbolische bloemschikking
Dit jaar heeft de kindernevendienst gekozen om het rooster van Bijbel Basics en het
adventsproject: Tel je mee? te volgen. De symbolische schikkingen zullen in deze
adventsperiode aansluiten bij deze verhalen.
Als vaste onderdelen worden twee bijbels gebruikt, (Nieuwe Bijbelvertaling en een
jeugdbijbel). Hiermee wordt benadrukt dat de Bijbel steeds voor iedereen de weg wil
wijzen; jong en oud vindt ijkpunten bij de Bijbel die generaties meegaat.
28 november Eerste Advent

-

Lucas 2, 1-5 (de Volkstelling)

Advent begint, we gaan op weg naar Kerst. We kunnen nu samen aftellen. De glazen
vazen die mensen symboliseren volgen een weg: de volkstelling zet iedereen in
beweging: iedereen is, met zin of tegenzin, dankzij Keizer Augustus onderweg.
Wie goed oplet ziet hoge (grote) en lage (kleine) vazen; iedereen telt mee voor God.
Daarom zijn de bloemen in alle vazen even lang! Niemand is minder, niemand is meer,
allen zijn welkom bij de Heer.
De bloemen verwijzen naar koninklijke/machtige mensen en naar mensen naar Gods
hart (gewone, bescheiden mensen zoals Jozef en Maria.)
In de schikking is hedera (klimop) verwerkt. De hedera verwijst naar Gods trouw. Deze
keer ligt het naast de weg zodat de contouren van de weg nog beter uitkomen.
Collectedoelen
De diaconale collecte van 28 november 2021 is voor hulp aan mensen die in Nederland
verblijven zonder papieren en daardoor grote moeilijkheden ondervinden.
We denken niet alleen aan vluchtelingen maar ook aan arbeidsmigranten in soms
uitzichtloze situaties. Het betreft ongeveer 30.000 mensen die ongedocumenteerd in ons
land proberen te overleven. Altijd in angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in
Actie ondersteunt initiatieven die helpen om deze mensen informatie, advies en scholing
te geven en zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Ongeveer de helft woont in
Amsterdam. In het Wereldhuis kunnen mensen even op adem komen. Het is een
ontmoetingscentrum van de Protestantse Diaconie Amsterdam. In de Bijlmer is het
oecumenisch centrum “Stap verder”. Daar wordt bijvoorbeeld een medisch spreekuur
gehouden. In “Stap verder” zijn de kerken diaconaal present voor mensen die nergens
anders terecht kunnen.
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van Wilhelminakerk 28
november Wijkdoel.
Hartelijk dank voor uw gift. De diakenen

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
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Coronamaatregelen
Omdat de coronabesmettingen nog steeds hard oplopen, hebben we als kerkenraad
besloten om nu het volledige advies van de PKN over te nemen. Dat betekent dat we u
vragen om een mondkapje te dragen als u zich verplaatst in de kerk. Dat is in ieder geval
bij het binnenkomen, bij het weggaan, en als u koffie of thee gaat drinken. Voor
noodgevallen hebben we mondkapjes in de kerk, maar het is de bedoeling dat u zelf een
mondkapje meeneemt.
Voor de volledigheid: we vragen u nog steeds nadrukkelijk om zelf anderhalve meter
afstand te bewaren voor, tijdens en na de kerkdienst. En natuurlijk om uw handen te
desinfecteren bij binnenkomst en thuis te blijven als u coronagerelateerde klachten hebt.
In de dienst zingen we ingetogen, op spreekniveau.
Met vriendelijke groet, Bram Naaktgeboren, scriba
Penningmeester CvK gezocht
Het College van Kerkrentmeesters verzorgt voor onze wijken de financiële administratie.
Naast voorzitter en penningmeester zijn de 4 wijken via een kerkrentmeester uit hun wijk
in dit college vertegenwoordigd. De huidige penningmeester, Arie Keesmaat, stopt er
eind van dit jaar mee.
We zoeken een nieuwe penningmeester (vrouw/man) met affiniteit voor cijfers en
kerkelijk meelevend. Er is professionele ondersteuning en het tijdsbeslag is in onderling
overleg nader te regelen. Wilt u meer weten over deze functie, dan kunt u contact
opnemen met Arie Keesmaat via het contactformulier op de website.
Wilt u meer weten over wat het College van Kerkrentmeesters doet dan kunt u dat
vragen aan uw eigen Kerkrentmeester, Patrice vd Heiden of aan mij. Ik ben daar
voorzitter van. Joke van den Bandt-Stel
Spelletjesmiddag & afscheid
We spieken alvast over de grens van 2021 heen: op zaterdag 8 januari organiseert de
kindernevendienst weer een gezellige spelletjesmiddag! Die middag neemt ook het gezin
van Welzenis (Samuel, Willem en Florian) afscheid omdat zij gaan verhuizen.
Zet de datum alvast in je agenda! meer info volgt.
Leiding Kindernevendienst
Wilcome - speurtocht
Afgelopen keer deden we een speurtocht. Aan de hand van foto's moesten we de locatie
vinden, waar dan uit de naam of beschrijving een letter gekozen moest worden. Bij het
laatste huis kregen we niet alleen een letter, maar ook versnaperingen en konden we
puzzelen om de typische Dordtse spreuk te vinden. Alles op afstand en buiten, maar toch
met elkaar. De leiding
Voedselbank In de maand november van 2021 verzamelen we
pannenkoekenmeel, bloem/meel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten.
In de maand december van 2021 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.
Kerkelijke agenda
Ma 29 nov 20.00 u
Zo 5 dec.
10.00 u

Werkgroep Eredienst, Wilhelminakerk
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Tineke Veldhuizen
Kerkdienst Petruskapel, vg: Ds. M. Moerland
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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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