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Zondag 5 oktober om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen

1e collecte:
2e collecte:

wijkdiaconie
kerk en Israël

Zondag 19 oktober om 10.00 uur
Ds. Hans Koops
1e collecte: sted. missionairwerk
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
5 oktober
Vandaag – op Israëlzondag - lezen we verder in
het boek Genesis, in de verhalen over Abram.
Deze keer gaat het over de scheiding tussen
Abram en zijn neef Lot, en de verdeling van het
land tussen hen beiden (Gen. 13). Het evangelie
(Mt. 21, 33 – 43) gaat over de gelijkenis van
Jezus over de misdadige pachters van een
wijngaard, die eerst de knechten van hun heer
mishandelen en doden en tenslotte ook de zoon
van de heer zelf. Wie zijn die onrechtvaardige
pachters?? Vooral in het kader van Israëlzondag
een spannende vraag! Omdat deze beide
bijbelgedeelten niet heel veel onderlinge
raakvlakken hebben, zal ook de uitleg in twee
delen worden gehouden.
19 oktober
Voorganger vandaag is ds. Hans Koops. Als hij
ook de lezingenreeks uit Genesis volgt, is daaruit
het verhaal aan de orde over het bezoek aan
Abraham en Sara van drie vreemdelingen (God
zelf?), die hen een zoon beloven; een belofte die
Sara nauwelijks kan geloven (Gen. 18, 1 – 15).

Het ‘gewone’ rooster schotelt ons vandaag
Jesaja 45, 1 – 7 voor, over de Perzische koning
Cyrus, die in de ogen van Jesaja een messiaanse
figuur is die namens God handelt. Het evangelie
is Mt. 22, 15 – 22, waarin Jezus een
twistgesprek voert over het gezag van de keizer
en de plaats van gelovige mensen in de
maatschappij. In wezen gaan alle drie deze
gedeelten over de vraag op welke manier God
betrokken is bij het leven in de wereld.
Alvast over 2 November
Gedachteniszondag in de Wilhelminakerk
Op 2 november gedenken we in de
Wilhelminakerk onze dierbare overledenen. We
noemen dan ook hardop de namen van de
gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar
ontvallen zijn. Tijdens deze ingetogen en
sfeervolle viering is er ook de mogelijkheid om
zelf een lichtje aan te steken ter gedachtenis
aan uw eigen overleden dierbaren. En als u wilt,
kan ook hún naam hardop genoemd worden.
Neemt u dan even met mij contact op.
Ds. Marian van Giezen
Wilhelminakerk heeft nieuwe website
Sinds kort is de nieuwe website van de
Wilhelminakerk in de lucht:
www.wilhelminakerkutrecht.nl. Kijk er eens op
en laat ons weten wat u ervan vindt. Ontbreken
er dingen? Kan het duidelijker? We horen het
graag!
Wilfred Folmer en Marian van Giezen
Kring Bijbel en Kunst 15 oktober
Op woensdag 15 oktober 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.
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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.
Meditatiemomenten
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.
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!

Huiskamergesprekken
Binnenkort vindt u bij Kompas een uitnodiging
voor een nieuwe ronde Huiskamergesprekken, in
de week van 27 oktober.
In 2013 organiseerden we voor het eerst
Huiskamergesprekken. De deelnemers waren
enthousiast over deze vorm om met andere
gemeenteleden in gesprek te gaan. Dit najaar
willen we als leden van de Wilhelminawijk
opnieuw met elkaar in gesprek gaan over dingen
die ons na aan het hart liggen. Over wat ons
dierbaar is, en dat in relatie met ons geloof.
We hebben deze serie de titel meegegeven:
‘Geloof uit onverwachte hoek’.
Soms kan een lied of een tekst die je hoort, of
een afbeelding die je ziet, je ineens raken. Het
kan je zelfs gelovig aanspreken, hoewel het
misschien niet eens zo bedoeld of gemaakt is.
Zo worden bijvoorbeeld in het project ‘The
Passion’ (dat sinds enkele jaren rond Pasen
ergens in Nederland uitgevoerd wordt) bekende
popsongs verwerkt in het lijdensverhaal. Zo
kunnen ook mensen aangesproken worden door
het bijbelse
verhaal, die
daar anders
misschien
niet zo
gemakkelijk
mee in
aanraking
zouden komen.
Hebt u zelf zo’n gedicht, lied, afbeelding,
kunstwerk, kleinood uit onverwachte hoek, waar
u gelovig door aangesproken wordt? Tijdens het
Huiskamergesprek willen we dat aan elkaar laten
zien en vertellen waarom dit ons gelovig
aanspreekt. Het kan ons helpen om makkelijker
met elkaar en ook anderen in gesprek te gaan
over wie of wat ons dierbaar is en over ons
geloof.
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Doet u weer mee?? Het sectieteam zou uw
komst zeer op prijs stellen. Hebt u de
uitnodiging via Kompas niet ontvangen, neemt u
dan even contact met mij op via 06-18419992 of
marianvangiezen@online.nl.
Namens het sectieteam,
Ds. Marian van Giezen
Kringen Bijbellezen
Met het nieuwe seizoen zijn we weer gestart met
het samen lezen van gedeelten uit de Bijbel.
Deze keer is de eerste brief van Petrus ons
gespreksonderwerp voor beide kringen. Aan de
hand van een aantal vragen bespreken we de
tekst en lezen daardoor met aandacht een
gedeelte. Er is gelegenheid voor discussie.
Samen een tekst lezen is een verrijkende
ervaring, omdat ieder zo zijn eigen inbreng
heeft. Er is niet veel voorbereiding nodig, maar
het aangegeven gedeelte van te voren lezen is
wel aanbevolen.
De ouderenkring komt 1 x in de maand op
vrijdagmiddag van 15 - 17 uur bij elkaar in de
Martenskamer, achterin de kerk. (De
eerstvolgende datum is: 10 oktober)
De kring voor alle leeftijden is op
donderdagavond ook 1 x in de maand.
(Eerstvolgende datum w.s. 30 oktober), adres:
Jan van Scorelstraat 36. (1 hoog, linker bel).
In beide kringen is iedereen welkom.
Inlichtingen: Riet Vlieger, Jan van Scorelstraat
36. Tel. 2540521 of email:
maria.vlieger@gmail.com
Vanuit de diaconie
Najaarsactiviteiten
Voor de oogstdienst zamelen we dit najaar
levensmiddelen en geld in voor de voedselbank
in Lunetten. In de Marcuskerk wordt de
oogstdienst op zondag 9 november gehouden.
Op 26 oktober en 2 november zullen de tassen
worden uitgedeeld. In de Wilhelminakerk is de
oogstdienst op 16 november. De tassen worden
op 2 november uitgedeeld.
Voor het doneren van geld zijn speciale
enveloppen beschikbaar.
In de adventstijd zal er weer een kerstmarkt
worden georganiseerd door de PGU. De diaconie
wil bezoekers in de gelegenheid stellen

kerstkaarten voor gevangenen te schrijven.
Meer informatie in het volgende nummer.
Namens de diakenen,
Jeroen ’t Hart
Beste deelnemers aan de
wijkmaaltijd
Er zijn twee veranderingen:
1.De maaltijd begint om
17.30 ipv 18.00 uur. 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 maaltijden zijn op 21 oktober en op 18
november. U kunt zich vooraf opgeven bij
Bernardine Rensen (tel. 030-2733714).
Zanggroepje
Startzondag betekent ook
een nieuwe start voor ons
Zanggroepje. Net als
vorig seizoen willen we
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
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
Copij voor het novembernummer
voor maandag 27 oktober 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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