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Zondag 7 november 2021 – 10.00 uur
8e zondag van de herfst – DANKDAG
- viering Heilig Avondmaal –
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. Ben Heijting
Pleunie de Lint van Driel
Hans van de Weg
Patrice van der Heiden
Fenneke van Hasselt
Gert van Bemmel

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

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Kerk in Actie: Noah’s-Ark Children’s-Ministry Uganda (NACMU)
2 Dankdagcollecte
3 Toekomst van de kerk




Crèche. Ieke van As
Kindernevendienst (Gr 1-8) Willeke Blazis

Avondmaal.
Zoals eerder aangekondigd is er op zondag 7 november "lopend"
Avondmaal met voldoende ruimte om afstand te kunnen houden. De diakenen.
Bij de dienst We lezen vandaag uit het Marcusevangelie hoofdstuk 9,14-29. Er
staat een uitroep van een vader in, die wanhopig is en tegelijk hoopvol: ‘Ik geloof!
Kom mijn ongeloof te hulp.’ Nog vaak wordt gedacht dat de kerk gevormd wordt door
mensen die het geloof wel onder de knie hebben. Niets is minder waar. Wij gaan
naar de kerk omdat we geloven, maar evengoed omdat geloof ons door de vrome
vingers glipt. Zo zal het vandaag ook zijn als we de Maaltijd van de Heer vieren. Wij
doen dat als gelovige christenen, en tegelijk ook als mensen die zelf gevoed moeten
worden, telkens weer.
Ds. Ben Heijting
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 kerkrentmeesters

ORDE VAN DE DIENST
woord van welkom
inleidend orgelspel
deel uit de Partita ‘ Jesu meine Freude’ van JG Walther.
VAN BUITEN NAAR BINNEN
- de gemeente gaat staan stil gebed
aanvang
psalm 116: 1, 2 en 3
BEMOEDIGING EN GROET
- de gemeente gaat zitten kyriëgebed
glorialied
psalm 116: 6 en 8
moment voor de kinderen - daarna mogen ze naar de kindernevendienst
DE SCHRIFT
gebed
lezing
Marcus 9, 14-29
zingen
lied 315: 1 en 2
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 315: 3
- de kinderen komen terug uit de kindernevendienst MAALTIJD VAN DE HEER
wij mogen vanmorgen brood en wijn met elkaar delen. We hopen dat u thuis met ons
mee viert en zelf het brood tot u neemt of het door een broeder of zuster thuis
aangereikt krijgt.
zingen

lied 392

NODIGING
Dit is het huis van onze God en hier staat de Tafel van de verrezen Heer.
Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal dat Hij heeft ingesteld
tot een teken van zijn liefde en genade.
De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.
Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig
met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
TAFELGEBED
‘Als kracht van omhoog’ (dienstboek pag. 223-225)
wederzijdse groet, gevolgd door sursum corda ‘omhoog de harten’
vrg
allen
vrg
allen
vrg
allen
vrg

De HEER zij met u.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,

door Jezus, onze Heer.
Want als kracht van omhoog,
als vuur in onze koude,
als stem in onze stilte,
als leven voor doden,
zijt Gij in ons midden gedaald.
Tot het eind van de tijd
zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem:
tegenwind en weerwoord
in een harde wereld
van kale feiten
en kille waarheden.
Daarom, HEER onze God,
verheffen wij onze stem
om samen met allen
die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield,
U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:
zingen

lied 404b - Sanctus en Benedictus
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten,
maar gaat ons allen voor
en vuurt ons aan
als uw stem die ons hart verwarmt,
als uw woord dat ons opwekt
uit een doods bestaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,

tot mijn gedachtenis.
zingen

lied 407a Acclamatie bij de instellingswoorden:
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend uw scheppende Geest
en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met Hem en elkaar
als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak
tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig,
verbonden met allen
die wij voor uw aangezicht gedenken .....,
Gedenk hen die ziek zijn, van wie wij u bij namen noemen…
wij gedenken …en bidden voor
en voeg ons samen met allen
die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.
Want zo wordt uw Naam gezegend,
God onze Vader, hier en overal,
nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
die ons leerde bidden…’Onze Vader ‘

zingen lied 408b - Agnus dei
VREDEGROET
laten we elkaar hier en thuis de vrede van Christus toe wensen, met een blik of
gebaar

DELEN VAN BROOD EN WIJN

Ontvang brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt –
in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
Komt dan en deelt in zijn overvloed.
Want Christus zelf is de gastheer en Hij nodigt ons uit te delen in de overvloed
van Zijn liefde.

Laten wij samen proeven van het brood, het lichaam van Christus voor ons
gebroken.
Laten wij samen proeven van de wijn, het bloed van Christus voor ons vergoten.
bij het delen:
voorganger: Het lichaam van Christus
diaken: wijn van het koninkrijk
toelichting
We gebruiken matzes i.p.v. brood en alleen druivensap.
Voor in de kerk staat een tafel met daarop schalen met stukjes matze, de
schenkkan met sap en een beker voor de voorganger. Aan beide zijkanten van
de kerkzaal een tafel met glaasjes met wat sap en wat verderop een tafel
waarop de lege glaasjes gezet kunnen worden.
De gemeenteleden lopen langs de tafel met matzes en pakken zelf een stukje,
de voorganger staat achter de tafel en zegt "het lichaam van Christus", daarna
loopt men naar links of naar rechts om van een tafel een glaasje sap te pakken.
De diaken achter de tafel zegt "Wijn van het koninkrijk". Men zet het lege glaasje
weg en gaat terug naar de zitplaats.
tijdens de viering klinkt (orgel)muziek en wij zingen als lofprijzing
lied 413
Grote God, wij loven U
dankgebed
VAN BINNEN NAAR BUITEN
- de gemeente gaat staan slotzang
lied 848
HEENZENDING EN ZEGEN
beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen’
orgelspel

Symbolische schikking oogstdankdienst
In de schikking van de dankdagvespers van afgelopen woensdag
werd, i.v.m. de klimaattop in Glasgow afgelopen week, aandacht
besteed aan duurzaamheid en onze eigen verantwoordelijkheid
om te doen wat mogelijk is om het milieu te sparen. Er waren in
deze schikking voorbeelden zoals een warm dekentje,fietsen, een
tas, biologische en vegetarische producten en duurzaam verpakkingsmateriaal.
In de schikking van vandaag zien we in dat verpakkingsmateriaal
diverse producten, groenten en fruit van Nederlandse bodem.
Als teken van dankbaarheid voor alles wat hier groeit en waar we
verantwoord en dankbaar gebruik van mogen maken en uit mogen delen.
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!

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 ‘in memoriam’ worden i.v.m.
privacy op de website niet vermeld.
Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan
kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Leerhuis van ds. Paul Wansink.
Op maandag 8 november a.s. zal om 20.00 uur in de Wilhelminakerk het leerhuis
gewijd zijn aan de klassieke opbouw van een kerkdienst. Een kerkdienst is niet
zomaar een toevallige aaneenschakeling van wat liederen, lezingen en gebeden. Bij
de vorige avond werd ingegaan op de diepere zin die in de liturgie en de opbouw
van een dienst al aanwezig was in de eerste eeuwen van de kerk. Op deze avond
gaan wij ons verdiepen in het oecumenische ordinarium. De kernopbouw van de
liturgie zoals wij die kennen. Het kosten voor het leerhuis bedragen 2,50 euro. U
kunt zich opgeven voor deze avond bij Rob Landman of via contactformulier op
www.dewilhelminakerk.nl
Namens de werkgroep Vorming en Toerusting, Rob Landman
Sirkelslag
Op vrijdagavond 19 november van 19.30 - 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 18.30 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
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.

Samen boeken lezen.
Dinsdag, 23 november bespreken we het boek
Vonne van der Meer - De reis naar het kind .
Heb je het boek gelezen en vind je het leuk om erover te praten?
Je bent van harte welkom!
Tijd: 19.45 u. Plaats: Wilhelminakerk
Opgave bij Hanneke Kroonen of via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
KINDERNEVENDIENST
Het leidingteam van de kindernevendienst is de laatste jaren al wat afgeslankt, maar
binnenkort zijn er nog 2 mensen die om privéredenen stoppen met deze taak. Naast
de vacatures in de kerkenraad en voor de crèche zijn er nu ook dringende vacatures
voor de kindernevendienst. Tot 2022 hebben we het rooster rond, daarna hopen we
heel erg dat er mensen zijn die deze taak mede willen oppakken.
Als er een kind gedoopt wordt in onze gemeente, spreken we allemaal hardop uit dat
wij ook mee willen helpen dit kind voor te gaan in het geloof – het zou fijn zijn als er
meer mensen daar concreet invulling aan willen geven.
En dat hoeven niet per sé ouders te zijn. Het aantal
ouders (van kinderen en pubers uit onze kerk) dat al
een taak uitvoert binnen de gemeente is relatief heel
hoog. Er rust veel op de schouders van deze
leeftijdsgroep, terwijl die al in de drukste periode van hun leven zitten. Ik zelf heb er
altijd dankbaar gebruik van gemaakt dat onze kinderen naar hun eigen dienst
konden en ik dan ook eens rustig een preek tot me door kon laten dringen. Nu onze
jongens lang en breed volwassen zijn, wil ik graag andere jonge ouders datzelfde
bieden. Tegelijkertijd houdt het mij jong als ik vanuit het perspectief van kinderen
naar de wereld mag kijken – en dat is nu juist wat er gebeurt tijdens de
kindernevendiensten!
Een ander argument voor u om deze kans te grijpen is, dat het voor onze gemeente
heel belangrijk is dat er kinderen blijven komen. Door verschillende oorzaken is het
aantal mensen dat de zondagse diensten bezoekt de laatste jaren nogal afgenomen,
als er geen (ouders met) kinderen meer komen dooft het kaarsje waarschijnlijk heel
snel. Het lijkt het me duidelijk dat we – met z’n allen- de taak hebben onze kaarsjes
brandend te houden.
Als je graag eens een beeld wilt krijgen van wat er zoal verwacht wordt van leiding
van de kindernevendienst, kun je altijd eens meegaan en eens aankijken hoe dat bij
de kinderen toegaat. En voor aanmelding en overige informatie kun je altijd terecht
bij mij.
Jeanette Klop
Wie wil helpen?
Wie wil helpen bij het in”stal”leren van de kerststal?
Dit jaar komt hij op de oude plek en willen we hem weer
wat uitgebreider aankleden.Woensdag 8 december halen
we alles tevoorschijn en de dagen erna hopen we er een
mooi geheel van te maken. Als de coronamaatregelen
het toelaten worden de groepen 1,2 en 3 van de scholen in de buurt uitgenodigd
voor een bezoek. Het zou fijn zijn, als dat gaat lukken! Opgave bij Christa
v.d.Minkelis of via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Annet, Christa, Hanneke, Marijke, Rineke en Willemien

Talentenbank.
HERHAALDE DRINGENDE OPROEP.
Op de oproep een paar weken geleden voor
vrijwilligers om op woensdagochtend of, incidenteel op
een ander tijdstip ( bijv. na een activiteit in de kerk) de
kerk schoon te maken en klaar voor de zondagsdienst, zijn nauwelijks reacties
gekomen. Ook worden vrijwilligers gevraagd om wat klussen c.q. eenvoudig
onderhoud te doen in de kerk. Heb je af en toe een paar uurtjes tijd: meld je aan!
Er is nog steeds een aanbod om samen met iemand te fietsen of te wandelen,
spelletjes te doen, kleine naaiklusjes, boodschappen doen, periodiek scholieren
helpen met Nederlands, Duits of Frans, repareren van gsm batterijen.
Annet de Vries, Rineke Mol,
email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Kerkelijke agenda
Ma 8 nov. 20.00 u
Di 9 nov
18.30 u
Vr 12 nov 19.30 u
Zo 14 nov. 10.00 u

Leerhuis met ds. Paul Wansink, Wilhelminakerk
Singelkoor, Wilhelminakerk
Wilcome, Wilhelminakerk
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Roel Knijff
Kerkdienst Petruskapel, vg: Ds. Tietsje Abee

Bij de dienst op 7 november 2021 in de Petruskapel
‘U hebt een groot geloof’, zegt Jezus tegen een vrouw. Dat is fijn
wanneer dat tegen je gezegd wordt, zeker als Jezus zelf dat zegt.
We kunnen ons afvragen: wat is eigenlijk een groot geloof, en: hoe
is het gesteld met mijn eigen geloof? Over dit onderwerp zullen we
in de dienst van 7 november met elkaar nadenken. De dienst wordt
geleid door ds. F.L. Renes, emerituspredikant uit Rotterdam.

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
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)

