7 september Startzondag!!
Contact en Informatie
mededelingenblad
Wilhelminakerk
Jaargang 10 no.9
1/2 juli en augustus 2014

Zondag 20 juli om 10.00 uur
Mw. ds E. de Boom

1e collecte:
2e collecte:

wijkdiaconie
opbouw wijkgemeente

Zondag 3 augustus om 10.00 uur
Ds. H. Zeldenrust
1e collecte: sted. missionairwerk
2e collecte: opbouw wijkgemeente
Zondag 17 augustus om 10.00 uur
Ds. C. Bouman
1e collecte: kerk in actie zending
2e collecte: Jeugdwerk prot. kerk
Webradio: www.kerkomroep.nl
Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk
Vakantie predikant
Van zondag 10 augustus t/m zondag 31
augustus heb ik vakantie. In deze periode zijn
enkele collega’s beschikbaar in noodgevallen:
 10 augustus t/m 17 aug ds. Hans Koops
(Marcuskerk) tel. 030-274 50 36;
 van 17 aug t/m 24 aug ds. Dick Neven
(Nicolaikerk) tel. 030 -8881207
 van 25 t/m 31 aug ds. Hans Koops
(Marcuskerk) tel. 030-274 50 36.
Ik wens u allen een goede zomer!
Ds. Marian van Giezen
Bij de zondagen
Deze keer geen informatie bij de zondagen van
de zomer, want er komt drie keer een
gastvoorganger, van wie niet nog bekend is
welke lezingen hij of zij zal kiezen.

Op zondag 7 september vieren wij onze
Startzondag. Vorige jaren deden we dat samen
met de Marcuskerk, maar omdat beide kerken
zich steeds meer op activiteiten in de eigen
omringende wijk gaan richten, is in goed overleg
besloten ook de Startzondag apart te gaan
vieren.
In de Wilhelminakerk beginnen we om 10 uur
met een feestelijke viering, waarin ds. Marian
van Giezen voorgaat. Het thema zal zijn ‘Met
hart en ziel – vieren en verbinden’. De
kinderkerk begint op deze dag ook weer aan een
nieuw seizoen.
Na de viering is er koffie/thee/limonade met iets
lekkers erbij (diverse mensen hebben zich
gemeld om iets lekkers mee te nemen).
Dan wordt ook de nieuwe website van de
Wilhelminakerk gepresenteerd.
Daarna volgt een programma met voor elk wat
wils, waarbij we ons op allerlei manieren op de
toekomst van onze wijkkerk gaan richten.
We besluiten de Startzondag met een
gezamenlijke lunch, die rond 13 uur zal
beginnen. Daarvoor is het de bedoeling dat u
zelf iets meebrengt!! Neemt u iets eetbaars
mee dat voldoende is voor het aantal personen
met wie u komt (dus niet voor iedereen!). We
zamelen alles in en delen dat dan samen, net
zoals we dat al een aantal anderen keren
hebben gedaan. Wij zorgen voor iets te drinken
erbij. Mocht iets meebrengen voor u een
probleem zijn: we halen zélf ook dingen in huis,
dus u kunt sowieso mee eten, ook als u zelf
niets meebrengt.
We hopen op 7 september met elkaar een
feestelijke en energie-gevende start te maken
met ons nieuwe kerkenwerkseizoen. Wees erbij!
De voorbereidingsgroep: Johannes van
Blitterswijk, Inge-Lot van Haastert, Marian van
Giezen, Edith Tilanus, Wijmie de Vries.
Tijdelijke inzet ouderenwerker in
Wilhelminawijk
Er staan ruim 1600 mensen ingeschreven bij
onze kerk. Sommige mensen gaan naar
activiteiten van de kerk of worden bezocht door
vrijwilligers of door de dominee. Er zijn heel veel
mensen van wie de kerkenraad en de predikant
niet weten wie ze zijn en vooral: wat ze van de
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kerk verwachten. Soms zeggen mensen:”Toen ik
ziek was, kwam er niemand van de kerk.” Het is
moeilijk om als kerkelijke gemeenschap te
weten hoe het met iedereen gaat.
De kerkenraad van de Wilhelminakerk heeft hulp
aangeboden gekregen van Irene Stok. Zij is
kerkelijk werker en werkt als ouderenwerker
voor de hele Protestantse Gemeente van
Utrecht. In de zomer gaat zij een groot aantal
ingeschreven mensen tussen de 70 en 80 jaar
uit de Wilhelminawijk (met wie op dit moment
weinig tot geen contact is) benaderen om te
vragen wat deze mensen van de wijkgemeente
verwachten. Dat kan dan gaan over bezoek van
de predikant, bezoek van een ouderling of
bezoekvrijwilliger, gesprekken met anderen over
een bepaald onderwerp, cursussen over een
specifiek thema, praktische hulp, vervoer naar
activiteiten van de kerk enz. Samen met Irene
werken we zo aan meer onderlinge
betrokkenheid. We wensen haar veel succes bij
haar werkzaamheden!
Ds. Marian van Giezen en ouderling Wijmie de
Vries.

Dit traject vindt plaats in de periode van
augustus 2014 tot en met december 2014 en
bestaat uit diverse onderdelen:
1. Er wordt een adviesgroep samengesteld,
bestaande uit enkele jongere gemeenteleden
en enkele relatieve ‘buitenstaanders’. Deze
groep wordt gevraagd om voor 1 november
2014 een realistisch advies te maken voor
verdere verjonging van de
geloofsgemeenschap.
2. De gemeenteadviseur zal ons ondersteunen
bij het maken van keuzes die nodig zijn om
tot een toekomstbestendige
geloofsgemeenschap te komen. Verder moet
ook gebouwd worden aan betrouwbare
beeldvorming over geldstromen in het
verleden en in de toekomst.
3. Communicatie met de geloofsgemeenschap
rondom de Wilhelminakerk over de
voorgenomen plannen, door het ‘kennen en
horen’ van de gemeente te organiseren in de
vorm van bijv. een gemeenteberaad.
Het sectieteam

Paaskaars 2013

Adressengids seizoen 2014-2015

Wij hebben de gewoonte om de Paaskaars van
het voorafgaande jaar aan iemand te geven die
zich in het bijzonder inzet voor onze kerk. Dit
jaar is besloten de Paaskaars van 2013 aan
Wijmie de Vries te geven. Wijmie is al heel lang
heel actief in onze kerk; afgelopen jaar is
bovendien haar man Alexander overleden. Ter
bemoediging en uit dankbaarheid krijgt zij deze
Paaskaars.
Het sectieteam

Na de zomer komt er weer een nieuwe
adressengids voor de Marcus-Wilhelminawijk.
Heeft u wijzigingen voor de huidige adressengids
en/of wilt u een adres toevoegen, mail dan naar:
Jenny van Gent: j.gent@kpnmail.nl Nienke de
Goeijen: nienke@degoeijen.nl of bel naar: 0302897537 (Jenny) of 030-2802231 (Nienke)

Begeleiding Wilhelminakerk door
gemeenteadviseur Simon de Kam
In overleg met het PGU-bestuur heeft het
sectieteam besloten om voor enkele maanden
begeleiding aan te vragen door gemeenteadviseur Simon de Kam. Doelstelling van het
begeleidingstraject is het sectieteam
ondersteunen in de keuzes die gemaakt moeten
worden om weer een toekomstbestendige
geloofsgemeenschap te worden. Na voltooiing
van het begeleidingstraject door de
gemeenteadviseur moet het voor sectieteam en
gemeenteleden van de Wilhelminakerk duidelijk
zijn welke keuzes nodig zijn voor een
toekomstbestendige geloofsgemeenschap.

We ontvangen uw wijzigingen/aanvullingen liefst
zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 29 augustus
2014.
zo 17 augustus 2014: Collecte Kerk in Actie
Zomerzending - Ken je buren!
Op zondag 17 augustus collecteert Kerk in Actie
voor het zendingswerk. Centraal staat
hierbij de christelijke partnerorganisatie JCJCR
(Jerusalem Center for Jewish-Christian
Relations), die via een uitwisselingsprogramma
Joodse en christelijke Palestijnse kinderen
met elkaar in contact brengt. De kinderen, in de
leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen
school lessen over elkaars cultuur en godsdienst.
Vervolgens gaan de schoolklassen bij
elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak
voor het eerst en ontdekken dat de
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anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er
trainingen en ontmoetingen voor de docenten.
De ontmoetingen helpen om de vooroordelen weg
te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen
elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor
de toekomst. De opbrengst van deze
zendingscollecte is bestemd voor dit vredeswerk
in Israël en andere zendingsprojecten van
Kerk in Actie wereldwijd. Helpt u mee?
In de Wilhelminakerk zoeken wij versterking voor:
De ontvangstcommissie

Vind je het leuk mensen welkom te heten en
informatie te geven?
En wil je best af en toe een kleine taak vervullen
rondom de zondagse kerkdienst?
Meld je dan aan voor de Ontvangstcommissie:
een laagdrempelige manier om betrokken te zijn
bij de kerk, en een leuke manier om mensen te
leren kennen.
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden:
Neem contact op met Riek Smit: mail:
toriek@kpnplanet.nl tel: 030-2515918
Bijbelkring

De eerste keer na de vakantietijd komt de
Bijbelkring bijeen op woensdag 10 september op
de gewone tijd: 10 uur.
Met een hartelijke groet en tot dan of eerder,
Ankie la Rivière-Ilsen
Gift verjaardagfonds
Van mw K € 10,00

Copij voor het septembernummer
voor maandag 1 september 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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