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Zondag 5 januari om 10.00 uur
ds. Marian van Giezen

1e collecte:
2e collecte:

sted. missionair werk
opbouw wijkgemeente

Zondag 19 januari om 10.00 uur
ds. M. Treuren
1e collecte: wijkdiaconie
2e collecte: oecumene
Webradio: www.kerkomroep.nl
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Bij de zondagen
5 januari
Driekoningen – feest van de openbaring van de
Heer, officieel Epifanie genoemd. In de
Orthodoxe kerken is dít het Kerstfeest; het hoort
dan ook nog voluit bij Kerstmis. Met de komst
van de drie wijzen uit het Oosten wordt de
betekenis van Jezus voor alle volken duidelijk
(Mt. 2, 1 – 12). Ook ons eigen blikveld kan zich
nu verbreden naar de hele wereld. Als eerste
lezing horen we Jes. 60, 1 – 6 over het nieuwe
Jeruzalem, prachtig versierd, waar ook alle
volken op af komen.
Er is vandaag ook kinderkerk.
Na afloop van de dienst kunnen we elkaar het
beste wensen voor het nieuwe jaar, onder het
genot van een traditionele Nieuwjaarslekkernij!
19 januari
Vandaag gaat ds. M. Treuren uit Pijnacker voor.
Ik weet natuurlijk niet of hij het rooster zal

volgen. Op het rooster staat traditiegetrouw op
deze zondag de bruiloft te Kana (Joh. 2, 1 – 11),
het eerste teken dat Jezus in het openbaar deed.
Niet toevallig op een bruiloftsfeest – het huwelijk
als symbool van de relatie tussen God en zijn
volk; en een doorkijkje naar het hemels
bruiloftsfeest in het koninkrijk van God.
Deze zondag is tevens het begin van de Week
van Gebed voor de Eenheid van de christenen.
Vrijdag 24 januari 19.00 uur in de
Wilhelminakerk: Oecumenische vesper in de
Gebedsweek voor de Eenheid. Dit is een
gezamenlijke dienst van:
 Martinusparochie (Aloysiuskerk)
 Holy Trinity Church
 Wilhelminakerk
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie
(EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014
een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema
‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de
Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de
oproep klinkt om als christenen eensgezind te
zijn. U bent hartelijk uitgenodigd om met ons
mee te bidden en te zingen. De meditatie zal
worden gehouden door pastor Gérard Martens
van de St Martinusparochie. Na afloop van de
vesper is er voldoende gelegenheid om medechristenen te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie of thee.
Inloop Huiskamer Schildersbuurt Hobbemastraat 41 (naast de Wilhelminakerk).
Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur
kunt u 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!
Filmavond vrijdag 17 januari – 19.30 uur in
de Huiskamer
We kijken samen naar de film ‘Des hommes et
des dieux’ uit 2010. In een klooster
in Algerije wonen acht Franse
cisterciënzer monniken in harmonie samen met
de islamitische dorpelingen. Langzaamaan
breekt het terrorisme door in het gebied. De
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monniken zijn niettemin vastbesloten om in de
streek te blijven. Als ze enkele gewonde
terroristen verzorgen, zetten de autoriteiten hen
onder druk om het land te verlaten.
Een indrukwekkende film, die stof biedt om na
afloop, onder het genot van een drankje, over
door te praten.
Toegang gratis. Consumpties tegen vergoeding.
Van harte welkom! Graag even vooraf
aanmelden bij marianvangiezen@online.nl of 0618419992 of diana.rusch@versatel.nl.
Woensdag 15 januari kring Bijbel en Kunst
Op woensdag 15 januari 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 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.
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie
Alle medewerkers en gemeenteleden van de
Protestantse Gemeente Utrecht zijn van harte
welkom op de Nieuwjaarsreceptie die op
woensdag 8 januari 2014 van 19.00 – 21.00
uur in de Janskerk, Janskerkhof 26, 3512 BN te
Utrecht, wordt gehouden. Tijdens een hapje en
drankje is er de gelegenheid elkaar te
ontmoeten. René van Bemmel, voorzitter van de
Algemene Kerkenraad, neemt ons mee terug
naar 2013 en zal ook een blik werpen op 2014.
Wij hopen u op 8 januari te ontmoeten!

Frits Broeyer persoonlijk gedag te zeggen.
Informatie bij de scriba van De Morgenster,
scriba@morgenster.info, tel. 035 6854196
Om samen te kunnen reizen vertrekken een
aantal auto’s op 26 januari om 9.15 uur vanaf
de Wilhelminakerk naar Hilversum. Wilt u mee,
dan kan u dit kenbaar maken bij Alfred Boom,
tel. 06-48131191 of bij een van de andere
sectieteamleden. Op zondag 19 januari zal na de
dienst in de Wilhelminakerk geïnventariseerd
worden wie wil autorijden en wie wil meerijden.
Uiteraard kunt u ook op eigen gelegenheid naar
Hilversum gaan.
Sociëteit
Soos vakantie tot 7 januari.
Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Namens de Commissie,
Anne Marie van Zanten – Verwers

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 eerst komende data zijn: 3 januari, 31
januari, 28 februari en 4 april.
Noteert u het vast in uw (nieuwe) agenda?
Samen komen we verder met het nieuwe lied.
Zo gaan we zingend het nieuwe jaar door!
Edith Tilanus

Met vriendelijke groeten, René van Bemmel
Jacqueline Broeyer gaat met emeritaat
Op 26 januari 2014 om 10.00 neemt de
wijkgemeente de Morgenster in Hilversum
afscheid van Jacqueline Broeyer-Bogers omdat
zij met emeritaat gaat. De afscheidsviering is in
het kerkgebouw, De Morgenster, Seinstraat 2,
1233 DA Hilversum. De kerkenraad van De
Morgenster nodigt u van harte uit die viering bij
te wonen. Na afloop is er koffie, thee en
limonade en krijgt u gelegenheid Jacqueline en

Bijbelleeskringen
De Bijbelleeskring, speciaal voor ouderen, komt
eenmaal per maand samen op een vrijdagmiddag. We lezen op dit moment gedeeltes uit
het boek van de profeet Jeremia en delen met
elkaar wat we ontdekken over zijn tijd, zijn
leven en zijn werk. Door het samen te lezen en
er over te praten, leren we veel meer dan er op
het eerste gezicht staat, wat als verrijkend
wordt ervaren. Ook delen we gezelligheid en
hebben een goede tijd samen. De kring staat
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open voor nieuwe mensen en instappen is altijd
mogelijk. De eerstvolgende keer is: vrijdag 10
januari, van 15.00 uur tot 16.30 uur in de
huiskamer van de Wilhelminakerk,
Hobbemastraat 41. Coördinatie Corrie Kooiman
tel. 2516703. Leiding Riet Vlieger tel. 2540521.
De Bijbelleeskring voor alle leeftijden begint ook
bij de profeet Jeremia, met hetzelfde concept.
Het tempo ligt hier iets hoger. We komen
eenmaal per maand samen op een donderdagavond van 19 tot 20 uur. De eerstvolgende keer
is op donderdag 9 januari bij Riet Vlieger, Jan
van Scorelstraat 36, 1e verdieping. Tel. 2540521
email: maria.vlieger@gmail.com. Ook hier zijn
nieuwe mensen welkom.
Inzamelen kaarten en postzegels
Na de jaarwisseling zijn er over het algemeen
weer veel kaarten verstuurd en hebt u er dus
ook een aantal ontvangen. Veel van deze
kaarten kunnen waardevol zijn voor verzamelaars. Kerk in Actie ziet graag de kaarten,
waar u zich van wilt ontdoen, te gemoed. Het
geld van de verkoop van deze kaarten en ook
van postzegels levert jaarlijks duizenden euro’s
op, die weer ten goede komen aan de zending.
Niet alle kaarten zijn waardevol, maar met name
bijzondere kaarten, zoals foto’s van gebouwen,
torens, kunst, bekende tekenaars, zoals Anton
Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein
Bastin. Of organisaties zoals, Removos,
Hartjeskaarten “voor het kind”, Unicef. Ook zijn
geboortekaartjes en bloemenkaarten welkom.
Vóór u de kaarten in de daarvoor bestemde bak,
naast de ingang van de kerk deponeert, wilt u
deze dan van tevoren even uitzoeken? Dit
bespaart de vrijwilligers, die dit voor Kerk in
Actie doen heel veel werk. En denkt u vooral ook
aan onbeschadigde postzegels.
Alvast hartelijk dank, Riet Vlieger
Campagne 40-dagentijd
Het is nog een beetje vroeg om het nu al te
hebben over de 40 dagentijd vóór Pasen, zo vlak
na de Kerst en de jaarwisseling. Maar toch wil ik
u er alvast even op attent maken. De ZWO
commissie, die dat altijd voor zijn rekening nam,
is opgeheven. Toch willen we wat extra
aandacht geven aan deze jaarlijkse campagne.
Nu is de vraag, namens de diaconie, of een of
meer mensen in deze tijd, van 9 maart tot 13
april, wat extra aandacht hieraan willen geven.
Het gaat erom, in deze periode, speciale
projecten te belichten om meer bekendheid te
geven aan het werk van Kerk in Actie en zo

naast de reguliere collecten, mogelijkheden
creëren voor wat extra inkomsten. Informatie
over de projecten en ideeën hoe dit te doen, zijn
verkrijgbaar bij mij. Graag zie ik een paar
tijdelijke vrijwilligers tegemoet. Riet Vlieger tel.
2540521, email: maria.vlieger@gmail.com
Maaltijdgroep
De maaltijdgroep
komt weer bijeen op
dinsdag 21 januari.
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
Omdat de revalidatie nog niet echt kan beginnen
verblijft Joke Kleinlooh voorlopig nog in het
Woon-zorgcentrum Albert van Koningsbruggen,
Beneluxlaan 924,3526 KG Utrecht. Een kaartje is
van harte welkom.
Toevlucht
Winternachtopvang voor ongedocumenteerden
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 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
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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 verblijfsver-gunning 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. 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 )

Copij voor het februarinummer
voor maandag 27 januari 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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