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Zondag 4 mei om 10.00 uur
ds. Marian van Giezen
Veertigdagentijd

1e collecte: sted. missionairwerk
2e collecte: opbouw wijkgemeente
nagesprek na de dienst
Zondag 18 mei om 10.00 uur
ds. Marian van Giezen
1e collecte: wijkdiakonie
2e collecte: opbouw wijkgemeente

Webradio: www.kerkomroep.nl
Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk
Bij de zondagen
4 mei
Op deze 3e zondag van Pasen (want het blijft
Pasen tot en met Pinksteren) staat het verhaal
op het leesrooster over de wonderbare visvangst
(Joh. 21, 1 – 14). Jezus verschijnt na zijn
opstanding aan zijn leerlingen en zet hen door
middel van een vraag om iets te eten op een
nieuw spoor in hun leven. Een spoor waarmee ze
weer toekomst ontdekken, na het
ogenschijnlijke debacle van Jezus’ dood. In de
eerste lezing horen we uit Gen. 4 het verhaal
over Kaïn en Abel, waarin ook Kaïn door een
vraag van God op een ander spoor wordt gezet.
18 mei
Vandaag staat Joh. 14, 1 – 14 op het rooster:
een deel uit de toespraak van Jezus tijdens het
laatste Avondmaal, waarin hij spreekt over het
huis van zijn Vader,waarin veel kamers zijn. De

leerlingen begrijpen hier nog niet helemaal waar
Jezus op doelt. Jezus benadrukt dat hij en zijn
Vader een hechte eenheid vormen. Over de
eerste lezing heb ik nog niet besloten.
We vieren vandaag ook het Avondmaal, opnieuw
op een iets andere manier dan we lange tijd
gewend zijn: we gaan pas op een later moment
dan gewoonlijk in de kring staan. We bidden dan
het tafelgebed (t/m het ‘Lam Gods’) nog zittend
op onze plaats en gaan pas een kring vormen
vlak vóór het moment van delen. Dit om te
zorgen dat iedereen de beamer kan zien, zodat
we die nog kunnen gebruiken bij het zingen van
het ‘Heilig’ en het ‘Lam Gods’. We horen graag
van u hoe deze vorm u bevalt; dat nemen we
mee in onze evaluatie in het liturgieberaad.
Kring Bijbel en Kunst
Op woensdag 21 mei 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.
Pastoraal bezoek
Het liefst zou ik bij alle gemeenteleden op eigen
initiatief op bezoek komen; maar dat zit er qua
tijd écht niet in, helaas. Maar voor wie behoefte
heeft aan een gesprek met de predikant, is altijd
tijd te maken. Daarom: als u graag een bezoek
van de predikant wilt, blijf niet zitten wachten
tot ik vanzelf kom, maar laat het alstublieft
weten (mag ook via iemand anders, hoor)!! Tel.
06-18419992 of marianvangiezen@online.nl.
Een andere mogelijkheid om met de predikant in
gesprek te gaan over geloofsonderwerpen, is om
deel te nemen aan één van de
huiskamergesprekken, die we in mei/juni weer
hopen te organiseren.
Marian van Giezen
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In memoriam Lex de Vries
Op 25 april is overleden Alexander de Vries,
echtgenoot van onze ouderling Wijmie de Vries –
Aalten, op de leeftijd van 89 jaar. Lex was al
lange tijd ziek en de laatste maanden ging zijn
gezondheid hard achteruit. Toen hij onlangs zijn
verjaardag vierde, was al duidelijk dat dat de
laatste zou zijn.
Velen in de Wilhelminakerk kennen Lex als
organist: maar liefst 20 jaar, van 1 augustus
1974 tot 30 januari 1994, is hij organist in onze
kerk geweest. Daarvoor en daarna was hij in
diverse andere plaatsen en kerken organist.
Muziek was echt zijn lust en zijn leven: hij
stuurde gesprekken steevast richting muziek.
Lex kon behalve van muziek ook echt genieten
van de tuin achter het huis in de Herman
Saftlevenstraat 15, waar hij de laatste jaren met
Wijmie woonde; en van poes Minco, op wie hij
ook gek was. Wijmie heeft Lex met veel liefde,
geduld en toewijding verzorgd tot het einde. Hij
is, tot hun beider vreugde, in hun eigen huis en
in alle rust, met Wijmie vlak naast zich,
gestorven. Wij wensen Wijmie en de kinderen Ed
met Frederike en Connie met Erwin, veel
sterkte.
Wijkconnect.com
Kijk voor informatie over de activiteiten van de
Wilhelminakerk en de Huiskamer ook eens 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). Je kunt 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!
Filmavond vrijdag 16 mei
Na het succes van eerdere filmavonden vindt nu
de derde filmavond plaats op vrijdagavond 16
mei om 19.30 uur in de Huiskamer
(Hobbemastraat 41).We kijken die avond de film
‘Life of Pi’ uit 2012. ‘Pi’ Patel leeft op een
magische plek vol dieren. Wanneer zijn ouders
hun dierentuin naar de andere kant van de
wereld willen verhuizen, reist Pi mee op de boot
met dieren. De reis eindigt abrupt als een storm
de boot doet zinken. Opeens moet Pi het in een
reddingsboot opnemen tegen een
levensgevaarlijke Bengaalse tijger, een zebra en

een orang-oetan. Hij blijft uiteindelijk met de
tijger samen over. Zij worden geconfronteerd
met zowel de schoonheid als de wreedheid van
de natuur. De film won Oscars voor o.a. beste
regie en visuele effecten.
‘Life of Pi’ is een film die stof biedt tot napraten.
Dat doen we dan onder het genot van een
drankje en een hapje. Iedereen is welkom;
toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor
consumpties wordt op prijs gesteld.
Graag even aanmelden bij
marianvangiezen@online.nl, of 06-18419992.
Meditatiemoment elke maandag in de
Huiskamer
Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur kan
iedereen meedoen aan een half uur bezinning en
gebed in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. We
starten met een Bijbellezing, waar we even over
doorpraten. Dan volgt een stilte, waarin ieder
met de eigen gedachten bezig kan zijn. De stilte
wordt besloten met het lezen van een Psalm,
waarna er ruimte is voor ieders persoonlijke
gebed, in stilte of hardop. Er worden dan ook
hardop intenties genoemd waar we voor willen
bidden. Die intenties kunnen de hele week
aangemeld worden bij Marian van Giezen,
marianvangiezen@online.nl, 06-18419992.
Iedereen is van harte welkom om mee te komen
doen.
Inloop elke donderdagmiddag in de
Huiskamer
Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur
kunt u bij ons in de Huiskamer van de
Schildersbuurt (Hobbemastraat 41, naast de
kerk) 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 doen
we altijd iets extra’s. Houd de raambiljetten en
C&I in de gaten om te weten wát.
De bloemen gingen met een hartelijke
groet van de gemeente naar:
02-02-2014
16-02-2014
02-03-2014
16-03-2014
06-04-2014
13-04-2014
20-04-2014

Mevrouw J. Kleinlooh
Fam. Bontekoe-Hiemstra
Mevrouw van Zanten-Verwers
de heer Fred Faber en mw. A. Ebling
Fam. Bos-Schneider
Mevrouw M. Braams-Beversluis
de heer Lex de Vries
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Gerda van Scherpenzeel is ridder!
Zanggroepje nieuwe
Liedboek

Op 25 april is ons gemeentelid en buurtgenoot
Gerda van Scherpenzeel benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau, voor al haar
verdiensten op diverse gebieden van
vrijwilligerswerk. In onze wijk kennen we haar
vooral als bestuurslid van de BANSbewonersvereniging en als gastvrouw tijdens de
inloop in de Huiskamer op donderdagmiddag.
Gerda, van harte gefeliciteerd!!
40 DAGEN CAMPAGNE VAN KERK IN AKTIE
De spaardoosjes die teruggekomen zijn na 6
weken sparen voor de verschillende projecten
van Kerk in Aktie hebben € 148,53 opgebracht.
Dit bedrag is dus bovenop de collectes die in die
weken voor dezelfde doelen zijn gehouden. Alle
gevers/spaarders hartelijk dank.
PINKSTER ZENDINGSWEEK
Pinksteren valt dit jaar op 8 juni, als er in de
Wilhelminakerk geen dienst is. Dan is wel in
andere kerken de PINKSTERZENDINGSCOLLECTE. Deze collecte van Kerk in
Actie is bestemd voor het werk van onze
zustergemeenten in Pakistan. 2% van de
bevolking daar is christen. De kerk doet heel
veel en er wordt gewerkt aan goed onderwijs,
speciaal voor jonge mensen en leiders,
diaconaat, pastorale zorg, met o.a. een
dagcentrum in Lahore voor gehandicapte
kinderen. Ook staat onderwijs aan meisjes uit
arme gezinnen centraal en wordt er werk
verricht tot het meer bewust maken van
vrouwenrechten. Voor wie meer wil weten wat
de kerk in Pakistan doet kan terecht op
www.kerkinaktie/pinkstercollecte U kunt ook
giften overmaken op giro NL 89 ABNA 0457 457
457 (Let wel, het banknr. is veranderd sinds de
invoering van het IBAN).
Namens Kerk in Actie
Riet Vlieger

Met enthousiasme zingt het
“liedboekgroepje” elke
maand samen met u iets
nieuws uit het nieuwe Liedboek. Soms zingen we
een lied voor, soms zingen we in wisselzang en
verzorgen we de “voorzang” bij een lied. Zo
komen allerlei oude en nieuwe zangvormen aan
bod. De liederen worden aan de hand van het
voorgestelde preekrooster en het daarbij
behorende “lied van de week” uitgezocht.
Graag vernemen we van u wat u er tot nu toe
van gevonden hebt. Hebt u suggesties om het
anders of beter aan te pakken? Vertel het ons!
Wij gaan door met ons oefenuurtje, telkens op
de vrijdag vóór de eerste zondag van de maand
van 10 tot 11 uur. Dus: 2 mei en 30 mei.
Namens de voorbereidingsgroep, Edith Tilanus

Wijkmaaltijd
De maaltijdgroep
komt weer bijeen op
dinsdag 20 mei.
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

Copij voor juni/ ½ julinummer
t/m zondag 6 juli
voor maandag 26 mei 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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