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Bij de zondagen
2 februari
Vandaag is er kinderkerk en vieren we ook het
Avondmaal.
De evangelielezing vandaag is een bekend
gedeelte: de zaligsprekingen, het begin van de
Bergrede (Mt. 5, 1 – 12). Jezus maakt hierin
duidelijk om welke groepen mensen het hem
vooral gaat: hij heeft daarbij zowel degenen op
het oog die het nu niet zo goed getroffen
hebben, als degenen die zich om die mensen
bekommeren. Voor hen allen is het koninkrijk
Gods bedoeld! Uit het Oude Testament horen we
de profeet Sefanja (Sef. 2, 3. 3, 9 – 13), die in
soms bijna dezelfde bewoordingen spreekt over
de kleine rest van gelovigen die over is gebleven
en met wie God de toekomst ingaat.
Na afloop van de dienst (na de koffie) is er een
ontmoeting in de Huiskamer, voor iedereen die
zich jong (naar lichaam en/of geest!) voelt. Wat

16 februari
Vandaag wordt Lize van Santen gedoopt,
dochter van Wilma Louwerse en William van
Santen, en zusje van Teun. Het wordt vast een
feestelijke dienst met hopelijk een groot aantal
extra gasten!
De 1e lezing van deze zondag is Deut. 30, 15 –
20: hier worden we voor de keuze gesteld
tussen ‘voorspoed en tegenspoed, leven en
dood’. Om zulke wezenlijke zaken gaat het bij
Gods geboden, de levensregels.
In het evangelie, Mt. 5, 17 – 26, zegt Jezus dat
hij de Wet en de profeten voluit tot vervulling wil
brengen (in plaats van ze af te schaffen).
Sterker: Jezus gaat op vele punten nog verder
dan de invulling zoals die tot dan toe gestalte
heeft gekregen.
Afwezigheid predikant
Van 17 februari t/m 2 maart ben ik (twee
weken) afwezig. Ds. Hans Koops (030 – 274 50
36) is in die periode beschikbaar voor pastorale
‘noodgevallen’.
In de eerste week ga ik mee met een
oriëntatiereis naar Israël. Zo’n oriëntatiereis is
bedoeld voor voorgangers (predikanten e.d.) om
te bezien of zij zelf als reisleider zo’n reis met
hun gemeenteleden zouden willen gaan maken.
Ik ben nog nooit eerder in Israël geweest, dus
het is voor mij de eerste kennismaking met het
land en de bijbelse plaatsen. Ik zie ernaar uit!
De tweede week houd ik dan ook nog vrij om
rustig thuis wat dingen te doen (en daarna
Carnaval te gaan vieren met familie in Limburg).
6 februari zangworkshop in Huiskamer
Schildersbuurt
In de Huiskamer - Hobbemastraat 41 (naast de
Wilhelminakerk) – is elke donderdagmiddag van
14.30 – 16.00 uur inloop. U kunt bij ons een
kopje koffie/thee komen drinken en gezellig een
praatje maken met andere buurtbewoners. Wie
wil kan ook een spelletje doen.
Op de 1e donderdag van de maand organiseren
we iets extra’s:
Op 6 februari komt zanglerares Monique van
der Hoeven met ons zingen.
Zij wil op termijn een zanggroepje starten in
onze wijk, en dit is een soort try-out, zowel voor
haar als voor wie misschien mee wil komen
doen. Grijp uw/je kans en kom proberen of
zingen in een groep iets voor u/jou is!
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Woensdag 12 februari kring Bijbel en Kunst
Op woensdag 12 februari om 10.00 gaan we ons
- in de Huiskamer, Hobbemastraat 41 - weer
buigen over een afbeelding in combinatie met
een bijbelgedeelte. Welk bijbelgedeelte is op dit
moment nog niet bekend. Met deze kring kunt u
zonder verdere voorbereiding mee komen doen,
ook als u niet zoveel van de Bijbel denkt te
weten. Het is iedere keer weer verrassend om te
merken hoeveel betekenis je kunt halen uit het
goed kijken naar een afbeelding! Wilt u het eens
komen proberen? Welkom!!
Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van
Giezen, 06-18419992 of
marianvangiezen@online.nl, of bij Ankie la
Rivière, 030-2513713 of
jfa.la.riviere@inter.nl.net.
Geboorte
Op 3 januari 2014 is Annefleur geboren, dochter
van Leonie Glas en Kees den Dekker. Zij wonen
op de Ina Boudier Bakkerhof 112, 3582 VX
Utrecht. Leonie en Kees zijn sinds enkele
maanden (meer) betrokken geraakt bij onze
kerk. Wij wensen hen van harte geluk met hun
dochtertje!
Wijkconnect
Onze Wilhelminakerk en ook de Huiskamer zijn
sinds kort te vinden op de website
www.wijkconnect.com (wijk Utrecht Oost). Dat
is een website die allerlei activiteiten in de wijk
vermeldt. Iedereen kan er op kijken wat er zoal
te doen is in Utrecht Oost (en enkele andere
wijken). Voor ons is het een manier om
(hopelijk) een ander publiek te bereiken dan
alleen de mensen die we al via C en I, Kompas
en Kerk in de Stad bereiken.
Je kunt echter ook zelf gratis ‘lid’ worden en
bijvoorbeeld je eigen oproepjes plaatsen op het
prikbord. Hoe meer mensen lid worden, hoe
meer onze activiteiten gezien worden! Dus:
maak mensen attent op deze website en kijk er
zelf ook regelmatig op!

bouwen. Het kan er bitter koud worden en de
mensen verstoken veel hout en kerosine om het
huis te verwarmen. De rook is slecht voor de
gezondheid en veel warmte gaat verloren door
muren en dak.
De nieuwe huisjes krijgen dubbele muren met
materiaal wat de zonnewarmte absorbeert en ze
worden gebouwd op het zuiden, zodat ze
optimaal van de zon profiteren. Dit komt ten
goede aan de mensen, die ze bewonen. En er is
tevens winst voor het klimaat.
Folders worden vóór de dienst uitgereikt. De
collecte wordt van harte aanbevolen.
CAMPAGNE 40 DAGENTIJD
Op zondag 9 maart start de jaarlijkse campagne
vóór Pasen weer gedurende 6 weken, met als
titel “ZOEK DE STILTE”
Is er iemand die beschikbaar is, om tijdens één
of meer zondagen tijdens de kerkdienst, wat
meer bekendheid te geven aan de verschillende
projecten die in die weken langs komen?
Informatie en materiaal beschikbaar bij mij. Het
is interessant om je in het onderwerp te
verdiepen.
Riet Vlieger tel. 2540521 of
maria.vlieger@gmail.com
Dank
Langs deze weg wil ik u namens vele
gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting het
Wolvenplein te Utrecht bedanken voor de
bruikbare kleding, die aan ons is geschonken.
Ook het personeel was zeer verrast door de
snelle wijze waarop dit is gebeurd. Het is een
zeer bijzonder diaconaal teken vanuit de
Wilhelmina en Marcus kerk naar de mensen toe.
Letterlijk hebt u de mensen niet in de kou laten
staan. Een mooie concretisering van Matheus
25: 36!
Mede namens de diakenen Emmy Sieg en Jeroen
’t Hart
Martin van Hemert, Gevangenispredikant van de
PI Wolvenplein te Utrecht en de PI Vught
Toevlucht
Winternachtopvang voor ongedocumenteerden

WERELDDIACONAAT 2 FEBRUARI
Op 2 februari is de zondag van het
WERELDDIACONAAT. Het project van Kerk in
Actie wat centraal staat tijdens deze zondag,
gaat over de organisatie LED en G (Ladakh
Ecological Development Group in de Himalaya.
Ze zijn bezig klimaatvriendelijke huisjes te

De laatste maanden van het afgelopen jaar is er
een initiatief gestart voor een tijdelijke
nachtopvang voor een groep
ongedocumenteerde mannen in onze stad omdat
die voor hen niet is geregeld vanuit de overheid,
waardoor deze mensen opnieuw de winter op
straat dreigen te moeten doorbrengen. Het
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initiatief is -onder protest- gestart vanuit de PGU
en ondergebracht bij stichting OMDUW. Onder
protest omdat de initiatiefgroep vindt dat de
Nederlandse overheid zou moeten zorgen voor
voedsel, kleding en onderdak voor deze groep
mensen. Dit is in lijn met de uitspraak die het
Europees Comité voor sociale Rechten onlangs
deed naar aanleiding van een klacht van de PKN.
Om wie gaat het?
De groep dakloze ongedocumenteerden bestaat
in eerste instantie uit mensen die na de
afwijzing van hun asielaanvraag vanuit de
rijksopvang op straat terecht komen. Ook
worden mensen vanuit vreemdelingendetentie
‘geklinkerd’. Dat wil zeggen: als gedwongen
terugkeer via de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) mislukt, worden deze
mensen op straat gezet.
Daarnaast zijn er ongedocumenteerden die al
lange tijd in Nederland zijn, maar om diverse
redenen niet meer zelfstandig kunnen overleven.
Redenen kunnen zijn: dat hun verblijfsvergunning is verlopen, dat de relatie met hun
legale partner is beëindigd, aanscherping van
controles (waardoor sociaal netwerk minder
opvang biedt en werkgevers minder werk
aanbieden). Omdat er in Utrecht voor vrouwen
en kinderen al opvangmogelijkheden zijn,
komen in De Prinsenhof alleen mannen.
Gesteund door kerken en professionele
organisaties
Nog steeds is er in Utrecht een ernstig tekort
aan nachtopvang voor een aantal dakloze
ongedocumenteerde migranten. Binnen de
stedelijke Algemene Kerkenraad en het
Diaconaal Missionair Orgaan is dit probleem de
afgelopen maanden besproken. In Kerk in de
Stad heeft u kunnen lezen over de situatie van
circa 30 mannen die op grond van beleid geen
recht hebben op verblijf, maar toch om allerlei
redenen in Utrecht zijn. Zonder actie zou deze
groep de winter op straat moeten doorbrengen.
Deze mensen kunnen geen aanspraak maken op
de reguliere daklozenopvang.
Een aantal mensen vanuit onder andere de PGU
kon deze nood niet aanzien en heeft onder
protest een winternachtopvang georganiseerd.
De initiatiefgroep bestaat uit Jan de Kruijf van
Stichting OMDUW, diaken Rutger Oolbekkink
(PGU-Nieuwe Kerk), Marieke Witzier (dagopvang
Villa Vrede) en Marieke Sillevis Smitt (Diaconaal
Missionair Orgaan PGU). Vervolgens heeft zich
een verblijdend groot aantal vrijwilligers

aangemeld , zowel uit de PGU als daarbuiten,
om te helpen.
Al heel snel verbreedde het plan zich. De
vrijwilligers zijn nu afkomstig uit meerdere
kerken maar ook daarbuiten. Verschillende
organisaties (waaronder leger des Heils en de
Tussenvoorziening) in de stad zijn nauw
betrokken. Het initiatief wordt financieel
gesteund door diverse kerkgenootschappen,
waaronder de stedelijke diaconie van de
Protestantse Gemeente Utrecht en de Katholieke
Caritas der Stad Utrecht.
Gerund door vrijwilligers
In de bovenzaal van De Prinsenhof liggen 30
matrassen klaar voor de gasten. Daarnaast zijn
er iedere nacht drie vrijwilligers aanwezig.
Hoewel het initiatief nog maar net is gestart,
hebben zich al heel veel helpers aangemeld. Een
groep vaste vrijwilligers wordt getraind en
gecoacht door het Leger des Heils en de
Tussenvoorziening (Sleep-Inn). De eerste groep
kreeg een bedrijfshulpverlenerscursus (BHV).
Het is in ieders belang dat de nachtopvang een
plek wordt waar mensen rustig kunnen slapen.
We zullen er dus nadrukkelijk op toezien dat die
rust ook geldt voor de omgeving. De buurt is
van de plannen op de hoogte gebracht tijdens
een informatieavond en via een circulaire.
Donderdag 19 december gestart!
Tijdens de nacht van 19 op 20 december ontving
de Toevlucht haar eerste gasten in de
Prinsenhof. Naar verwachting zal op korte
termijn de maximale capaciteit worden bereikt.
Toevlucht draait in principe tot half mei.
Ondertussen blijven de initiatiefnemers er bij de
gemeente Utrecht op aandringen het initiatief
eerder over te nemen.
Na een aantal dagen vriesweer gaat in Utrecht
de zogenaamde ´winterregeling´ in. Dan zorgt
de gemeente Utrecht voor onderdak voor
iedereen die op straat leeft. Dus ook voor de
doelgroep van Toevlucht. Op dat moment is de
nachtopvang in De Prinsenhof dicht.
Meer informatie?
U kunt het initiatief volgen via:
www.facebook.com/toevluchtutrecht
Wilt u meer informatie over dit project, of
misschien een bijdrage leveren, neemt u dan
contact op met één van de initiatiefnemers:
dominee Marieke Sillevis Smitt, e-mail:
m.sillevis@protestant-utrecht.nl, tel. 06 - 12 26
45 84.
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Een donatie kan worden overgemaakt op
rekeningnummer 1496.85.882 ten name van
Stichting Beheer OMDUW o.v.v. 'Toevlucht'.
(Geplaatst door Jeroen ’t Hart, namens AKG )
Kaarsengroet in de veertigdagentijd
Tijdens de 40dagentijd ontvangen zieken en
aan-huis-gebondenen een kaarsengroet van
onze gemeente als bemoediging op weg naar
Pasen. De bedoeling is, dat de kaarsen door
gemeenteleden rondgebracht worden en dat
daar een bezoekje aan gekoppeld wordt. Dat
kan gedurende de hele 40-dagentijd, als het
maar voor het Paasfeest gebeurt.
Iedereen kan dus rustig een aantal kaarsen en
adressen meenemen: er is tijd genoeg.
Gemeenteleden die in een zorginstelling
verblijven en wegens veiligheidsvoorschriften
geen kaarsen mogen branden, krijgen een
boekje boekje. In de Wilhelminakerk kunnen de
kaarsen en boekjes op 16 maart en 6 april
worden meegenomen en in de Marcuskerk vanaf
9 tot en met 30 maart.
Paasgroetenaktie
In de 40-dagentijd stelt de diaconie kaarten
beschikbaar die als Paasgroet naar gedetineerden in binnen- en buitenland gestuurd kunnen
worden.
Vanuit de Wilhelminakerk worden kaarten naar
Nederlandse gevangenen in het buitenland
gestuurd en Engels- en Spaanstalige kaarten
naar gewetensgevangenen en mensenrechtenorganisaties in het buitenland.
De kaarten liggen op 2 maart, 16 maart en 6
april klaar om te worden meegenomen en
moeten voor Palmzondag, 13 april worden
verstuurd.
Vanuit de Marcuskerk worden kaarten aan de
penitentiaire Inrichtingen gestuurd waar Martin
van Hemert als justitiepredikant vanuit onze
wijkgemeente is uitgezonden: Vught en het
Wolvenplein in Utrecht.
De kaarten liggen vanaf 9 maart klaar en
kunnen voorafgaand aan de diensten van 16 t/m
30 maart in de hal bij de diakenen worden
ingeleverd of in de brievenbus van Emmy Sieg,
Gazellestraat 158 en Jeroen ’t Hart, Zevenwouden 211. Op zaterdag 5 april zullen wij de
kaarten uitdelen tijdens de viering in Het
Wolvenplein en op Palmzondag in de P.I. te
Vught.
Bij alle kaarten worden informatie en
verzendinstructies meegegeven.

Namens de diakenen, een groet en hartelijk
dank voor uw medewerking.
Jeroen ‘t Hart
Zanggroepje nieuwe
Liedboek
De afgelopen periode
hebben we met een
zanggroepje iedere
maand een of meer
nieuwe liederen
geoefend, zodat we in de dienst de
ondersteuning konden ervaren. We beginnen er
al aan te wennen dat we dit extra's met elkaar
hebben. Ook in het nieuwe jaar gaan we door
met zingen. Iedereen is welkom. Het oefenuurtje
is telkens op de vrijdag vóór de eerste
zondag van de maand van 10 tot 11 uur. De
komende data zijn: 28 februari en 4 april.
Edith Tilanus

Maaltijdgroep
De maaltijdgroep
komt weer bijeen op
dinsdag 18 februari.
U bent van harte
welkom en
neem/breng gerust
een buur of vriend mee. Er is een glaasje fris
vooraf, een hoofdmaaltijd, een toetje en als
afsluiting een kopje koffie of thee met iets
lekkers erbij. De maaltijden worden gehouden
in de "koffiehoek" van de Wilhelminakerk. De
deur is om 17.30 uur open en om 18.00 uur
gaan we aan tafel. De maaltijden kosten € 4,per keer. Graag vooraf opgeven bij Bernardine
Rensen 030-2733714.
namens de maaltijdgroep, Riek Smit
De bloemengroet van afgelopen maanden:
03-11-2013 Fam.van de Breul
17-11-2013 Mw. O. Hiemstra
01-12 2013 Mw.. E. Kaajan
Mw. G. Gorter
15-12-2013 Mw van Royen
05-01-2014 Mw. J. Stitselaar
19-01-2014 Mw. F. van Koppenhagen
Copij voor het maartnummer
voor maandag 24 februari 20.00 uur.
Liesbeth Kramer-Nauta,
J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.
Tel. 030 – 2521556
e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl
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