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Zondag 5 december 2021 – 10.00 uur
2e zondag van Advent - Populus Sion
- naar Jesaja 30,19 ‘Volk van Sion, je hoeft niet meer te wenen’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
ouderling
diaken
koster

Ds. Tineke Veldhuizen
Rineke Mol
Hans van de Weg
Ronald v.d. Schelde
Fenneke van Hasselt
Henk Nobel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 St Chris en Voorkom jeugdzorg
Dordrecht
2 Wijkkas
3 Toekomst van de kerk




*U wordt dringend gevraagd elkaar
onderling 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 Mirjam Soethoudt
I.v.m. corona is er vandaag geen kindernevendienst in de kerk. Zie ook blz.3

Bij de dienst
Op deze zondag voegen we ons weer naar het Adventsproject “Tel je mee?”. De 2 e
Adventskaars wordt aangestoken met een gedicht. “Tel je mee?” is een vraag met
een dubbele betekenis. Niet alleen word je gevraagd mee af te tellen naar Kerst, ook
klinkt er de vraag in door of je jezelf ervaart als iemand die de moeite waard is, die
mee telt in die zin. Dat wij mensen die in en door Gods ogen gezien zijn op die vraag
volmondig “ja” mogen zeggen, wordt ons verkondigd in de lezing van vandaag. We
komen er mensen in tegen uit zeer uiteenlopende sociale klassen, enerzijds Jozef
en Maria met een “lage staat”, anderzijds Zacharias en Elisabeth uit de
priesterklasse. En dan speelt ook nog mee dat een vrouw “van stand” zich in Israël
veracht kon voelen vanwege haar kinderloosheid. Al deze factoren vallen weg,
want, zoals het thema van deze zondag zegt: ”God maakt gewone mensen
belangrijk.” Ik hoop dat we deze bemoediging mee zullen dragen in ons hart.
Ds. Tineke Veldhuizen

ORDE VAN DIENST
welkom en mededelingen
inleidend orgelspel
‘Nun komm, der Heiden Heiland’, BuxWV 211
VAN BUITEN NAAR BINNEN
(Dietrich Buxtehude)
- gemeente gaat staan stil gebed
aanvang
lied 452: 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
- gemeente gaat zitten aansteken tweede Adventskaars
als inleiding op het drempelgebed zingen we lied 433: 1
DREMPELGEBED
kyriëgebed gezongen met lied 463 in wisselzang: allen 1; vr 2; m 3; vr 4;
m 5; vr 6; m 7; allen 8
toelichting op de liturgische schikking
moment voor de kinderen
DE SCHRIFT
gebed van de zondag
lezing
Lucas 1, 24-46a
- na de woorden “Maria zei” zetten we direct zonder nadere aankondiging in met
lied 157a
UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel
zingen
lied 440 (geheel)
GAVEN en GEBEDEN
toelichting bij de gaven
dankgebed, voorbede, stil gebed, ‘Onze Vader’
VAN BINNEN NAAR BUITEN
- gemeente gaat staan slotzang
lied 452: 3
HEENZENDING EN ZEGEN - beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen’
orgelspel

Symbolische bloemschikking
De symbolische schikkingen zullen in deze adventsperiode aansluiten bij het project Tel je
mee? van de kindernevendienst.
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 vinden ijkpunten bij de Bijbel die generaties meegaat.
5 december - Tweede Advent
Lucas 1, 26-56 (Het lied van Maria)
De Bijbel geeft ons steeds weer houvast; elke generatie heeft God’s woord als ijkpunt of
anker. Deze keer liggen ze in het midden op elkaar.
Op deze bijbelstapel staat een vaas. Deze symboliseert Maria die een loflied zingt. Haar vaas
is aangekleed met orgelpijpjes en heeft een blauw accent. Om haar heen is een cirkel met
hedera dat God’s trouw benadrukt, waarover ze juichend zingt.
De tweede cirkel is een cirkel gemaakt uit verschillende glazen vaasjes gevuld met bloemen
en kleurstof. Deze vaasjes symboliseren de voorouders (zoals Abraham en Sara) en alle
mensen waarvan God houdt, toen en nu. Voor God is iedereen belangrijk. Hij zorgt voor ons
allemaal. Iedereen telt mee.

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!
Kindernevendienst
De kindernevendienst probeert ondanks alles toch een project in de advent voor de
kinderen te regelen. Omdat de kinderen van de kindernevendienst op verschillende
basisscholen zitten achten wij als leiding het niet verstandig om de kinderen op de
zondag zo dicht met elkaar in contact te brengen, er is dan teveel kans op
“kruisbestuiving” qua besmettingen. Er zal daarom tot en met 19/12 in elk geval
geen kindernevendienst live zijn. Wel hebben we gezorgd dat de kinderen aan de
slag kunnen, want ze hebben inmiddels allemaal een boekje ontvangen waar
dagelijks tot aan kerst verhalen en uitwerkmogelijkheden in staan. Zijn er nog
mensen die het boekje ook willen ontvangen, dan kunnen die contact opnemen met
Annemiek Jongkind. Ook zal er wekelijks een filmpje getoond worden en krijgen de
ouders via mail informatie over wat de bedoeling voor de betreffende zondag is. Het
is jammer dat de kinderen elkaar zo niet in de kerk ontmoeten, want we hadden juist
weer een stabiel aantal kinderen op de zondag in de
kerk, maar ja! Misschien is er op kerstochtend zelf wel
weer kindernevendienst in de kerk, daar krijgen jullie
nog informatie over.
Dit keer is gekozen voor het project van Bible Basics,
waarbij het thema is “jij telt mee!”. Want we zijn er met z’n allen heel erg van
overtuigd dat juist kleine mensen of soms ogenschijnlijk nietige mensen meetellen!!
Dit is voor ons vrij nieuw materiaal en het is leuk om ook weer eens op een andere
manier met het kerstverhaal bezig te zijn. We hopen van harte dat het ook voor de
kinderen en de ouders een succes is.
Hartelijke groet van de leiding van de kindernevendienst
Collectedoelen diaconie
Stichting Chris en Voorkom!
Met ‘Chris’ wordt aan kinderen en jongeren een luisterend oor
geboden via chat en Connect (e-coaching). Daarnaast geeft men
trainingen, voorlichtingen en coaching, over bijvoorbeeld groepsdruk
of het aanpakken van pestgedrag. Met Connect kunnen opvoeders
die anoniem contact willen, praten met een coach over zorgen / problemen binnen
de opvoeding.
www.chris.nl
Met ‘Voorkom!’ worden o.a. op scholen preventielessen verzorgd
over alcohol, drugs, roken en internet om leerlingen te leren zelf
gezonde keuzes te maken.
www.voorkom.nl
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 5 dec. 2021
Namens de diakenen Willemien de Mol

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 kerkrentmeester
Coronamaatregelen
Afgelopen weekend ging de avond-lockdown in. We hebben als moderamen
besloten dat alle activiteiten in de kerk na 17.00 uur helaas niet door kunnen gaan.
Dat geldt voor verhuur van de kerkzalen, maar ook voor onze eigen activiteiten.
We weten van de grote druk op de ziekenhuizen en hopen op deze manier ook een
steentje bij te kunnen dragen aan de vermindering van de druk op de zorg. Dat
betekent dat er dingen nu niet kunnen doorgaan waar mensen zich op hadden
verheugd en die van waarde zijn voor velen en dat is jammer. Wat wel door kan
gaan zijn ontmoetingen overdag en ontmoetingen in online vorm. Als u uw activiteit
wilt omzetten naar een online vorm of iets online wil organiseren denken we graag
mee hoe we dit technisch kunnen ondersteunen.
Voor de zondagse eredienst herhaal ik in het kort de afspraken die we gemaakt
hebben.
We vragen u 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. Ook vragen we 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.
Bram Naaktgeboren, scriba
Is de kerkenraad iets voor jou?
We zoeken gemeenteleden met verschillende talenten om de kerkenraad te
versterken. Maar wat kun je je dan bij de taken van de kerkenraad voorstellen? Deze
week vertellen we wat de kerkenraad doet. De weken erna vertellen we wat de
diakenen, ouderlingen, pastoraal medewerkers, scriba en voorzitter doen.
Belangrijk is natuurlijk – is dat leuk de kerkenraad? Zoals alles in het leven is ook
kerkenraadswerk niet alleen maar leuk, maar meestal wel. Eén van de diakenen
vertelt dat ze het leuk vindt om mensen te enthousiasmeren en samen klussen op te
pakken. Het geeft energie om anderen te ontmoeten.
Hoe is de kerkenraad georganiseerd? We beginnen met een
brede blik. De gemeente van de Wilhelminakerk-Petruskapel
is één van de vier protestantse wijkgemeenten in de
Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam (PgDD). De
andere drie wijkgemeenten zijn Dubbeldam, Huis bij de Bron
in Stadspolders en de Ontmoetingskerk in Sterrenburg.
Met deze drie kerken werken we samen in de Algemene
Kerkenraad, de AK. Daar regelen we de algemene zaken die de hele PgDD aan
gaan. Denk daarbij aan de actie kerkbalans, de financiële ontwikkelingen, of aan
diaconale activiteiten.

Waar nodig helpen we elkaar in de AK. Tegelijkertijd hebben de vier
wijkkerkenraden een grote mate van zelfstandigheid en staan ze naast de AK.
Onze wijkkerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingkerkrentmeesters en de diakenen. Ook de pastorale medewerkers worden
uitgenodigd voor de vergaderingen van de kerkenraad.
We vergaderen zes keer per jaar. De vergaderingen vinden meestal plaats in de
Wilhelminakerk; in de coronaperiode hebben we vaak via Zoom vergaderd.
We beginnen de avond altijd met een verdieping; daarna bespreken we de
onderwerpen die op de agenda staan. Dat kunnen vragen of opmerkingen uit de
gemeente zijn, uit de AK, of vanuit de landelijke kerk. Ook bespreken we
onderwerpen vanuit de ouderlingen en diakenen. Zo weten we van elkaar waar we
mee bezig zijn en proberen we elkaar daar mee te helpen.
U zult begrijpen dat we in de aflopen twee jaren een lastige periode hebben
meegemaakt als kerkenraad (en als gemeente), maar juist in die periode hebben we
ook veel aan elkaar gehad als kerkenraad. En onze ervaring is dat het ook
waardevol en inspirerend kan zijn om samen met de gemeente verder te bouwen
aan een diverse gemeente die het geloof handen en voeten wil geven in de wereld
om ons heen.
Een paar mensen uit de kerkenraad vormen het moderamen, het dagelijks bestuur.
Dat moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor zodat die
vergaderingen niet langer duren dan nodig is. We proberen met de kerkenraad altijd
voor tien uur af te ronden.
Als ambtsdragers word je benoemd voor een periode van vier jaar en daarna kun je
nog twee keer vier jaar bijtekenen. Iedereen heeft andere dingen te geven en niet
iedereen kan veel tijd geven. Als je iets wil betekenen maar twijfelt over de tijdsinzet,
schroom niet om te overleggen. We kunnen kijken welke taken kunnen passen.
Als je nu al wat meer informatie wilt, schroom dan niet een van ons aan te spreken
of te mailen met de scriba.
Bram Naaktgeboren, scriba

Samen boeken lezen.
De boekbespreking van 23 november (Vonne v.d. MeerDe reis naar het kind )was goed bezocht en leverde mooie
gesprekken op.
De volgende bijeenkomst is op
woensdag 2 februari, aanvang 19.45 u.,
plaats wordt later bekend gemaakt.
We lezen dan een recent boek over actuele thema’s: Juli
Zeh - Onder Buren.
Ook weer met in ons achterhoofd het jaarthema: Wees
welkom.
Hoewel er inmiddels een vaste kern is, die regelmatig
meepraat; - iedereen die het boek gelezen heeft, is welkom,
ook eenmalig!
Opgave bij: Hanneke Kroonen-van der Ven
email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

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
Vooraankondiging Taizé viering
Tot ongeveer 1,5 jaar geleden bereidde de werkgroep Taizé
Drechtsteden regelmatig Taizé vieringen voor in verschillende
kerken in Dordrecht. Zij hebben ruim 10 jaar lang Taizé vieringen
voorbereid met vrijwilligers uit de verschillende kerken. Deze
werkgroep heeft aangegeven te stoppen met de activiteiten
rondom de Taizé vieringen.
Binnen de Wilhelminakerk hebben een aantal mensen het plan opgevat om in onze
kerk het organiseren van Taizé diensten nieuw leven in te blazen, omdat we denken
dat het past in de traditie van de Wilhelminakerk en omdat het mooie en fijne
diensten zijn.
Inmiddels is de nieuwe werkgroep van start gegaan en zijn we bezig met het
organiseren van een Taizé dienst. Dat zal gebeuren eind januari / begin februari
2022.
I.v.m. de corona maatrelen weten we op dit moment nog niet of het een middag
dienst of een avond dienst zal worden met een maximaal aantal mensen of alleen
een livestream dienst.
Als je fijne herinneringen hebt aan de Taizé vieringen of ben je benieuwd naar deze
vieringen houdt dan onze berichtgeving in de gaten.
Voor informatie over Taizé verwijs ik jullie naar de website: https://www.taize.fr/nl
Voor de muzikale ondersteuning zoeken we nog een aantal muzikale mensen die
met muziekinstrument of stem deze dienst willen begeleiden. Als je hiervoor
interesse hebt, of andere vragen, dan horen wij dat graag !

Annet, Hanneke K., Bram, Eline en Gerrie
Voedselbank
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.

Bericht van de Wijkkassen
Onderstaand een overzicht van uw bijdragen ontvangen in november 2021:

Wilhelminakerk
Giften
Collectedoel Wijkkas
Collectedoel Wijkkerk
Collectedoel Toekomst van de kerk
Collectedoel Dankdag
Collectedoel IKOS
Doorbetalen naar Diaconie
Acties : Musici

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Nov
20,00
64,79
79,79
251,62
317,29
64,79
10,00
10,00
818,28

Petruskapel
Giften
Collectedoel Wijkkas
Collectedoel Wijkkerk
Collectedoel Toekomst van de kerk
Collectedoel Dankdag
Collectedoel IKOS

Nov
€ 25,00
€ 8,13
€ 8,12
€ 32,50
€ 8,12
€ 8,13
€ 90,00

Een ieder die heeft bijgedragen : Hartelijk Dank !
En dan ook nog……
Denkt u in 2022 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.
(email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl )

Bij de dienst in de Petruskapel op zondag 5 december
Zondag 5 december is de tweede zondag van Advent. In de kerk
wachten we op de geboorte van de Messias. Nu de dagen steeds
korter en donkerder worden steken we de kaarsen aan. Hoe
donkerder het buiten wordt zoveel meer kaarsen steken we aan in
de verwachting van het grote licht.
Waar veel kinderen in de kerk zijn, zou de aandacht makkelijk
uitgaan naar die éne Heilige: Sint Nicolaas. Misschien is kerkgang
en pakjesfeest te veel voor één dag.
Een aantal jaren geleden stond op het oecumenische leesrooster Openbaring 19: 11-16.
Het was voor mij een verrassing, dat deze Bijbellezing gaat over een ruiter op een wit
paard, gehuld in een bloedrode mantel. Mijn katholiek buurvrouw vroeg eens, waar in de
bijbel je kunt lezen over Sinterklaas. Mijn antwoord, dat je daarvoor niet in de bijbel moet
zijn, moet ik dus herzien.
Misschien is het u al bekend, maar ook in ons kerkelijk liedboek staat een lied over onze
populaire heilige.
Andries Govaart schreef lied 745:
Uit de schemer van de tijden
doemt een oer gestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevieren
zal het recht voor heel het volk,

sta ons bij nu wij hier bidden,
wees van onze woorden tolk.
Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft…
God, behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.
Sint Niklaas, die weet wat recht is
en wat slecht is ondervangt,
vrijgekocht heeft hij drie dochters
van een redeloze man.
Driemaal werpt hij gulden klompjes
door het venster aan de straat,
driemaal ziet een dochter toekomst
wordt en vrouw, krijgt nieuwe staat.
Dat klinkt toch weer heel anders dan de liedjes die wij als kind zongen bij onze schoen.

Ds. Marianne Moerland
Kerkelijke agenda
Wo 8 dec 9.00 u
Zo 12 dec. 10.00 u

Start opbouw kerststal, Wilhelminakerk
Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Drs. Marriëtte Pullen
Kerkdienst Petruskapel, vg: Ds. Arend Noordam

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)

