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Zondag 7 september om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen

1e collecte:
2e collecte:

sted. missionairwerk
miss.werk pioniersplekken

Zondag 21 september om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Schrift en Tafel
1e collecte: vredeswerk
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
7 september
Vandaag onze Startzondag, met eerst een
viering rond het thema ‘Met hart en ziel – vieren
en verbinden’. De lezingen zijn uit de profeet
Jona (3, 10 – 4, 11: over de moeite die Jona
heeft met een God die vergevend en geduldig is)
en Mattheus (20, 1 – 16: over de werkers in de
wijngaard, die allemaal evenveel betaald
krijgen).
Na de viering is er koffie/thee/limonade met iets
lekkers erbij. 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.
21 september
Vandaag vieren wij het Avondmaal. In de
liturgiecommissie hebben we de vorm van het
Avondmaal opnieuw besproken en besloten om
door te gaan met de nieuwe vorm: pas na het
gezongen Lam Gods in de kring te gaan staan,
zodat we tijdens het tafelgebed de beamer

kunnen gebruiken, en zodat het lange staan
voor mensen geen bezwaar wordt. Wél vinden
we het mooi om de Avondmaalsviering nog
staande zingende te besluiten met een eenvoudige korte acclamatie. We zoeken naar een
geschikte melodie en tekst daarvoor.
Wat lezingen betreft gaan we dit najaar aan de
slag met een serie uit Genesis, vandaag te
beginnen met Gen. 11, 27 – 12, 9: over Abram
en Sarai, die wegtrekken uit hun land, het
onbekende tegemoet, in vertrouwen op Gods
belofte van zegen.
Beamer
Sinds enige maanden gebruiken we de beamer
standaard in onze diensten. Graag horen we hoe
dat u bevalt, en of u nog tips hebt. Wat we
vooral willen weten, is wat u duidelijker vindt:
witte letters op een zwarte ondergrond, of
zwarte letters op een witte ondergrond. Laat het
Kees Goedegebuur weten, mondeling of via
cggoedegebuur@gmail.com.
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
door deel te nemen aan één van de huiskamergesprekken, die we binnenkort weer hopen te
organiseren.
Marian van Giezen
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 speciaals.
Donderdag 2 oktober filmpjes over vlinders!
Frater Willibrordus (voor luisteraars naar het
zondagochtend-radioprogramma ‘Vroege Vogels’
geen onbekende: hij belt regelmatig met zijn
natuurwaarnemingen) is een groot natuurkenner,
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vooral van vlinders. Daar heeft hij een aantal
prachtige films over gemaakt, waarvan hij er
enkele aan ons laat zien. (Hij zou al eerder bij ons
te gast zijn, maar moest toen afzeggen wegens
ziekte).

Meer meditatiemomenten

Op 1 september zijn de wekelijkse
meditatiemomenten in de Huiskamer weer
gestart. Elke maandag 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.
Kring Bijbel en Kunst 10 september
Op woensdag 10 september 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.

‘Bidden met de benen’ vanuit
Wilhelminakerk – 4 oktober
De bezinnende zaterdagmorgenwandeling
‘Bidden met de benen’ zal op 4 oktober gemaakt
worden vanuit de Wilhelminakerk. De wandeling
begint om 10.00 uur met een kort gebed in de
Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35. Aansluitend
wordt er ruim een uur gelopen, de eerste twintig
minuten daarvan in stilte. Bij terugkeer een
kopje thee of koffie. Tevoren aanmelden wordt
op prijs gesteld, spontaan aansluiten is ook
mogelijk. Er zijn geen kosten aan deze activiteit
verbonden.
Informatie en evt. aanmelden bij Frans
Saarberg, 06-26.250.597.
Filmavond 12 september
Op vrijdagavond 12
september wordt de film ‘As
it is in heaven’ vertoond in
de huiskamer. Aanvang
19.30 uur.Toegang gratis,
consumpties tegen
vergoeding. Na afloop
praten we na onder het
genot van een drankje. Van
harte welkom! Graag even
vooraf aanmelden bij
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992 of
diana.rusch@versatel.nl.
Opnieuw Taizévieringen in seizoen 20142015
Te beginnen met zaterdag 6 september is op de
eerste zaterdagen van de maand de
Johannes-Bernarduskerk van de St.
Martinusparochie open voor Taizévieringen.
Stilte, korte teksten, terugkerende gezangen
zorgen voor een sfeer van meditatie, gebed en
rust. De Taizévieringen zijn een initiatief in de
Martinusparochie en open voor iedereen.
Aanvang viering 18.30 – vanaf 18.00 uur open
voor inzingen en persoonlijke stilte.
Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2
(Hoograven).

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’
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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!

Bijbelkring
De eerste keer na de
vakantietijd komt de
Bijbelkring bijeen op
woensdag 10 september op
de gewone tijd: 10.00 uur.

met u en voor u zingen uit het Liedboek. De
liederen worden weer gekozen uit het tijdschrift
De Eerste Dag, waarin voor predikanten een
uitgebreid leesrooster met toelichtingen staat en
waarbij suggesties voor liederen worden
aangereikt.
We oefenen weer elke vrijdag vóór de eerste
zondag van de maand van 10 tot 11 uur, dus 3
oktober, 31 oktober en 5 december.
Bovendien oefenen we op zondag voor de dienst
om 9.15 uur, om in te zingen en voor degenen
die er die vrijdag niet bij konden zijn.
Iedereen is welkom om mee te doen.
Naar Lied 225: Zingen wij van harte zeer!
Edith Tilanus

Met een hartelijke groet en tot dan of eerder,
Ankie la Rivière-Ilsen

Beste deelnemers aan de
wijkmaaltijd
Het is weer zover: op 16
september starten we het
nieuwe seizoen.
U bent van harte welkom.
Er zijn twee veranderingen:
1.De maaltijd begint om 17.30 ipv 18.00
uur. Dit is omdat de kerk op dinsdagavond
verhuurd is. De deur staat rond 17.15 u. open
voor een drankje en een borrelhapje
2. We hebben besloten om de prijs te
verhogen naar 5 euro. Dit geeft de kokers iets
meer mogelijkheden om weer een heerlijke
maaltijd te bereiden. We hopen dat dit voor u
geen bezwaar hoeft te zijn om te komen. En
anders horen we het van u.
We zien u graag komen en neemt u gerust een
vriend/vriendin of buurvrouw/man mee.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
De volgende maaltijden zijn op 21 oktober en op
18 november.
U kunt zich vooraf opgeven bij Bernardine
Rensen (tel. 030-2733714).
namens de organisatie van de wijkmaaltijd
Riek Smit
Zanggroepje
Startzondag betekent ook
een nieuwe start voor ons
Zanggroepje. Net als
vorig seizoen willen we

SCHOONMAAK
KERK
Sinds enkele
maanden hebben we
een nieuwe
schoonmaker voor de
kerk, Sander
Bosman. We zijn blij
dat hij dit met plezier
doet naast andere
werkzaamheden. 1x
per 14 dagen op
woensdagochtend
wordt alles bijgehouden, maar omdat hij alleen
werkt, is er geen tijd om extra werk te doen. Dit
werk hoeft ook niet heel regelmatig te gebeuren,
maar nu is het al weer meer dan een jaar
geleden dat een aantal plekken een beurt
hebben gehad, zoals orgel, trappen, ramen,
kastjes.
Daarom willen we graag weer met een aantal
mensen deze extra werkzaamheden aanpakken.
Het gaat dan om een keer meehelpen met
Sander op een woensdagochtend, of/en op een
zaterdagochtend met een groepje gezamenlijk te
werken.We hebben 2 data gepland. Op
woensdagochtend 17 september en/of op
zaterdagochtend 20 september.
We beginnen om 9 uur en stoppen om 12 uur.
Als u er minder tijd aan kunt besteden is het ook
prima om b.v. 2 uurtjes te komen helpen. Een
extra emmertje of andere shoonmaakspullen zou
welkom zijn, omdat de voorraad in de kerk
beperkt is. U kunt zich opgeven bij Riet Vlieger.
Tel 2540521 of email maria.vlieger@gmail.com
Vele handen maken licht werk! Alvast bedankt.
Riet Vlieger en Riek Smit
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CURSUS VOOR BEZOEKVRIJWILLIGERS OVER OMGAAN
MET VERLIES EN ROUW

Op de woensdagmiddag 12 november, 19
november en 3 december 2014 is er in het
Johannescentrum in Overvecht een cursus voor
bezoekvrijwilligers vanuit de kerk. Iedereen die
werkzaam is in het bezoekwerk in de kerk in
Utrecht is welkom op deze cursus. In deze drie
middagen leren de deelnemers hoe ze om
kunnen gaan met mensen die te maken hebben
met verlieservaringen (overlijden van dierbaren,
gezondheid van zichzelf of dierbaren, werk
enz.). In de drie cursusbijeenkomsten komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
verschillende ‘soorten’ verlies en de gevolgen die
dat voor mensen kunnen hebben, theorieën over
rouwverwerking, rouwbegeleiding en de rol van
geloof voor mensen die rouwen.
Als werkvormen zal er gebruik gemaakt worden
van filmpjes en eigen verhalen van de
deelnemers. Aan de hand van die ervaringen
gaan we kijken hoe mensen kunnen reageren op
verlies en wat je als bezoekvrijwilliger voor
iemand met rouw kunt betekenen.
De cursus wordt gegeven door Irene Stok,
ouderenwerker van het Diaconaal Missionair
Orgaan van de PGU. De cursusmiddagen
beginnen om 13.15 uur met inloop en koffie en
thee. We starten om half 2 en de middagen
duren tot 4 uur. Tussendoor is er een pauze.
Voor de deelnemers is er een cursusmap met
informatie. Aan deze cursus zijn geen kosten
voor de deelnemers verbonden.
Er kunnen maximaal 14 mensen meedoen aan
deze cursus. Belangstellenden voor de cursus
kunnen zich tot 1 november opgeven bij Irene
Stok via 030-27 37 540 (maandag, dinsdag en
donderdag) of i.stok@protestant-utrecht.nl
Woont God in Overvecht?
Vrijdag 3 oktober – stadspelgrimage in
Utrecht Overvecht

De Iona Community is een wereldwijde
oecumenische beweging die zich inzet voor
liturgievernieuwing, gemeenschapsopbouw en
voor het werken aan vrede en gerechtigheid. Ze
is in 1938 opgericht in Glasgow. Dat is een grote
stad met veel verschillende wijken. Dominee
George MacLeod, de oprichter van de IC, was
bewogen met de bewoners van de wijk Govan.
In die wijk woonden in de jaren 30 veel werkloze
mensen met alle problemen die daarbij horen.

Wie wel eens op Iona is geweest, kent de
pelgrimage over het eiland. De Iona Community
organiseert ook stadspelgrimages. Een
stadspelgrimage is een wandeling door een stad
of een wijk om te ervaren hoe de mensen daar
leven.

De Nederlandse Iona Groep biedt de
mogelijkheid om aan een stadspelgrimage mee
te doen in de wijk Overvecht in Utrecht. Dit is
een manier om naast de wijk Overvecht ook
kennis te maken met de Nederlandse Iona Groep
en het gedachtengoed van de Iona Community.
Erna Treurniet is betrokken bij de Nederlandse
Iona Groep en is buurtpastor in Overvecht en
kent daar veel mensen en organisaties. Door
haar contacten in de wijk krijgen we op vrijdag 3
oktober tijdens een pelgrimage de mogelijkheid
om kennis te maken met de wijk Overvecht en
met de mensen die daar wonen en werken.
Iedereen zal met minimaal twee mensen of
organisaties in contact komen. Dit zijn mensen
die we in onze eigen leefwereld niet vaak tegen
zullen komen: mensen bij de Voedselbank, een
uitgeprocedeerde asielzoeker, mensen bij de
weggeefwinkel, het buurtteam, de moskee, het
Leger des Heils, buurtbewoners en een
woongroep die zich in willen zetten voor de wijk.
En na al die ontmoetingen kunnen we elkaar de
vraag stellen: ‘Woont God in Overvecht?’
Wie op deze manier Overvecht wil ervaren,
nodigen wij uit om dit via deze pelgrimage te
doen. We gaan in kleine groepjes door de wijk
wandelen en komen op plaatsen waar we
mensen ontmoeten.
Voor de organisatie is het noodzakelijk om te
weten hoeveel mensen er mee willen doen aan
deze stadspelgrimage. Hoe meer deelnemers er
mee doen, hoe meer mensen en organisaties in
de wijk beschikbaar moeten zijn voor een
ontmoeting.
Opgeven dus graag z.s.m. en uiterlijk tot 15
september 2014 via utrecht2@ionagroep.nl
De kosten voor deze dag zijn 5 euro pp.
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Het programma van de middag is als volgt:
13.00 verzamelen op station Utrecht Overvecht
aan de Overvechtse kant (kant van spoor 3)
13.05 welkom en opening met aansluitend koffie
en thee
13.30 vertrek in kleine groepen (graag
fototoestel meenemen en kabeltje om de foto’s
op een pc te zetten) om door de wijk te gaan
lopen aan de hand van een route en een aantal
vragen. Onderweg komen de groepen langs
mensen en organisaties voor een ontmoeting.
16.30 aankomst in het Johannescentrum,
ervaringen uitwisselen en foto’s uploaden
17.30 maaltijd verzorgd door Hanna’s Herberg
(dieetwensen en/of vegetarisch bij opgave
vermelden)
18.45 vesper met de foto’s
19.30 afsluiting en vertrek (het
Johannescentrum ligt op ca. 7 minuten lopen
van station Overvecht) zie ook
www.ionagroep.nl
Hartelijk dank en vriendelijke groeten, ook
namens Erna,
Irene Stok

De bloemen zijn de afgelopen
zomermaanden met een
hartelijke groet naar de
volgende personen gegaan:

01-06-2014
15-06-2014
06-07-2014
20-07-2014
03-08-2014
17-08-2014

04-05-2014 Mw. N. van der
Elst
18-05-2014 Fam.
Schöunbaum-Quak
Fam. W. Bouwmeester-Wolters
Dhr F. Broeyer
Dhr. A. la Riviére
Dhr C. Mook
Mw. G.J. Dijcks
Fam. Schouten- van Megchelen
Mw. W. van Laar
Mw. J.C. Kleinlooh

Copij voor het oktobernummer
voor maandag 29 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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