
HUISKAMERDAG -  VANAF HALF TIEN TOT VIJF UUR!

HARTELIJK WELKOM op zaterdag 29 december in de Wilhelminakerk.
Tussen half tien en vijf uur is er de HUISKAMERDAG - op de hoek
Blekersdijk/Kon. Wilhelminastraat - in de Dordtse binnenstad.
Voel je welkom: buurtbewoners, liefhebbers van kunst , van lezingen en
denksporten, voorbijgangers, geïnteresseerden, betrokkenen....

Dominee Aage Smilde zal om om tien uur de huiskamerdag openen.

WAT IS EEN HUISKAMERDAG IN DE WILHELMINAKERK?
Ø    even binnen lopen, een praatje maken
Ø    koffie of thee drinken
Ø    schaken, rummicup, catan, risk, klaverjassen, dammen.
Ø    aandacht  voor wijlen P.A.. Hoogendoorn, schaakkampioen.
Ø    even knus zitten in huiskamersfeer jaren vijftig
Ø    een oliebol scoren
Ø    rondkijken, rondlopen, winkelen
Ø    kunstkijken in de kunstgaanderij
Ø    workshops / lezingen /auteur Bert den Boer
Ø    geschiedeniskamer; historie  beleven
Ø    even de kerk zien
Ø    sfeer proeven, ontmoeting
Ø    de kerststal bezichtigen
Ø    een kopje soep nuttigen
Ø zie ook: www.dewilhelminakerk.nl
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SCHAKEN: EEN TEGEN ALLEN EN HOOGENDOORNTOERNOOI

Het schaken heeft een ochtend- en middagprogramma voor liefhebbers van alle
niveaus: van huisschaker tot clubschaker. De kerkzaal is hiervoor het toneel.
v Vrije inschrijving voor simultaan vanaf 10 uur precies tegen de kampioen

van schaaksociëteit de Willige Dame, Pierre Smeets. Allen tegen één. Ook
simultaans regionale topspelers Hans Klein en Wout Boer.

v Eerste zet: tien uur door buurtbewoner, justitiepastor , ds. Aage Smilde.
v Hoogendoorn-toernooi (in twee groepen) vanaf 13 uur  Tevens zal voor de

tweede keer de Van Alphen- erebokaal worden uitgereikt aan de meest
opzienbarende schaker. Aanmelden voor de Smeets-simultaan en/of het
toernooi bij Kees van 't Hoff: vanthoff138@freeler.nl , tel. 078-6141418.

Alle informatie  op de website:  www.tomsschaakboeken.nl.
BOARDGAMES
Traditiegetrouw kruisen de liefhebbers van diverse boardspelen de degens op
de begane grond van de kosterswoning.

RISK Spelleider Auke Bijl zal dit strategisch spel in
goede banen leiden. Wie kan zich meten met Napoleon
en Alexander de Grote.  Geluk en inzicht bepalen de
winnaar. CATAN Handelsmeester Barend Klop  zal de
onderhandelingen leiden bij dit spel der grondstof-
producenten. Wie haalt het snelst de meeste punten?

KLAVERJASSEN Ron Ouwerkerk zorgt dat dit nobele kaartspel weer uit de
oude doos wordt gehaald. Volgens Ron wel meer dan tijdverdrijf. Sommige
ervaren klaverjassers zien het zelfs bijna als een denksport.  Er wordt gespeeld
volgens het Rotterdams systeem: troeven verplicht. Aanmelding bij Ron
Ouwerkerk, tel. 078-6149425 of via email  rtouwerkerk@tiscali.nl

HUISKAMERHOEK
Speciaal voor de 75 plussers is er een huiskamerhoek in de
jaren vijftig sfeer ingericht. In deze hoek zijn mensen die het
fijn vinden om met bezoekers even (bij) te praten en te
genieten van al het moois dat deze dag wordt aangeboden.

KERSTSTAL (in de kerkzaal)
Ook dit jaar is de kerststal weer de gehele dag te bezichtigen. De fijne
houtsnijwerken beelden op subtiele wijze de essentie van het kerstfeest uit:
Vreugde, Verwachting, Eenvoud en Hoop. Ieder jaar komen er nieuwe
elementen bij. Weet u welke ?
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WORKSHOPS

Consistorie (naast kerkzaal)
10.30 uur en 11.30 uur:
ds. Aage Smilde geeft een workshop
over het justitiepastoraat in de Dordtse
Poorten. Alle (voor-)informatie/achter-
gronden over het justitiepastoraat is te
vinden op www.dewilhelminakerk.nl

12.30 uur en 13.30 uur:
Bert den Boer: thema: "Stilstaan om in
beweging te komen" De Dordtse
adviseur/trainer/coach Bert den Boer,
schrijver van “Over leven”, “Leven met
Paradoxen” en “Leef je
Verlangen”.Website: www.bbdb.info

 14.30 uur en 15.30 uur:
De Dordtse bouwondernemer Bas de
Wit spreekt over de diaconale (bouw-)
geschiedenis in Dordrecht in de
twintigste eeuw. De bekende Dordtse
zorginstellingen passeren de revue.
Tastbare historie in goede handen dus.
Zaaierzaal/eerste verdieping:
15.00 uur:
Wijkpredikant ds. Ries van der Zouwen
opent de kunstexpositie in de
KUNSTGAANDERIJ. Daarna geeft hij
een lezing in de Zaaijerzaal over kunst
en religie de eeuwen door.

.

KUNSTEXPOSITIE richting eerste verdieping
De kunstexpositie (9.30 -16.30 u) heeft een bijzondere
plek en daarmee ook een bijzondere naam gekregen:
de KUNSTGAANDERIJ, een kunstweg vanaf de entree
van de kerk tot op de gaanderij. De eerste Kunstgaanderij
is een activiteit die meer kan overbrengen dan duizend
woorden en die de verbeelding inspireert. Aan deze expositie doen mee:

Nel van de Lagemaat (schilderijen), Anneke Spriesma (schilderijen),
Gerda Vroon (keramiek/zie ook foto), Margriet Besjes (sieraden),

Connie Braanker (keramiek), Sybe en Pleunie de Lint (foto's)
Hannie Piket (schilderijen), Rianda van der Zouwen (beeldhouwen)

GESCHIEDENISKAMER/eerste verdieping historie centraal
Gert van Bemmel en Jan Verschoor presenteren markante data uit de Dordtse
geschiedenis. Zo zijn er unieke foto’s te zien rond het bombardement park
Merwesteyn op 24 okt. 1944. Ook informatie over Huis ter Merwede.

Aage Smilde           Bert den Boer            Bas de Wit      Ries van der Zouwen
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ANDERE AKTIVITEITEN ROND FEESTDAGEN IN DE WILHELMINAKERK

zaterdag 15 dec. van 14.00-17.00 uur is de kerk geopend voor
     Bezichtiging van de kerststal. Er is iets te drinken en vanaf
    16 uur kan een ieder luisteren of meezingen met de kerstliederen olv

dirigente Tineke Pennings.

zaterdag 22 dec. van 14.00-17.00 uur kerk geopend voor
   Bezichtiging van de kerststal, vanaf 16.00 uur kerstliederen zingen olv

dirigent Ries van der Zouwen.

maandag 24 dec. 19.30 kerstavond
 Voorganger Ds K.Beuckens. Medewerking: Zanggroep van de

Petruskapel olv Ruud Blankestijn

dinsdag 25 dec. 10 uur eerste kerstdag
            Voorganger Ds M.C. van der Zouwen

          Bijzondere muzikale medewerking: van de Brassband o.l.v. Robert
 Mikhout Ook de kinderen  leveren een bijdrage aan deze viering

Zondag 30 december: 10 uur : Voorganger Ds. G. Oudheusden.

maandag 31 december, 19.30 uur Oudejaarsdienst
 Voorganger Ds M.C. van der Zouwen

zondag 13 januari: 19 uur: Uitvoering van Bachcantate
Vrij entree op de tweede cantatedienst met groot koor, orkest en
solisten,  alles olv dirigent Ries van der Zouwen.

Uitgebreide info op de website: WWW.DEWILHELMINAKERK.NL
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