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Op het rooster staat als evangelie Marcus 1, 21
– 28, waarin Jezus in de synagoge een man
geneest van de onreine geest die hem gevangen
houdt. Uit de brief aan de Kolossenzen (2, 6 –
19) lezen we verder over o.a. de betekenis van
de doop in het leven van christenen.

Wilhelminakerk

Zondag 1 februari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Doopdienst Kinderkerk

15 februari
Vandaag is onze voorganger ds. J.H. Zeldenrust.
Indien hij de lezingen van het leesrooster kiest
zal als evangelie gelezen worden Marcus 1, 40 –
45 en als eerste lezing 2 Koningen 5, 1 – 15b
(beide verhalen over de genezing van een
melaatse). Maar het staat een gastvoorganger
natuurlijk vrij om andere lezingen te kiezen.

1e collecte: kerkinactie – werelddiakonaat
Zie onderstaande info
2e collecte: opbouw wijkgemeente

Korte vakantie
Van zondag 22 t/m donderdag 26 februari ben ik
afwezig voor een korte vakantie. Ds. Hans Koops
(030 – 2745036) is bereikbaar voor dringende
pastorale zaken.
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Zondag 15 februari om 10.00 uur
Ds. J.H. Zeldenrust
1e collecte: wijkdiaconie
2e collecte: opbouw wijkgemeente
Webradio: www.kerkomroep.nl
Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk
Bestellen collecte bonnen.
Het voordeel is dat je de kosten bij je
belastingaangifte kunt opvoeren als gift en door
je belastingvoordeel meer kunt geven dan dat je
los geld in de collecte zakken doet waar je geen
bewijs van hebt hoeveel je hebt gegeven.
Er zijn 3 mogelijkheden om aan die bonnen te
komen:
1. via www.pgu.nu
2. via het speciale ING-bankrekening
nl72ingb0000616517 t.n.v. Protestantse
Gemeente Utrecht o.v.v. 'collectebonnen’ en het
aantal vellen en bedrag (voorbeeld 1x 30,00
euro) + 2,= euro verzendkosten.
3. of contant op het bureau PGU.
De bonnen (20 per vel) zijn te verkrijgen met de
waarde 10,= , 20,=, 30,= , 50,= of 100,= euro
Bij de zondagen
1 februari
Vandaag vieren we de doop van Zoey Makkink,
dochter van Gustaaf en Gwendolyn Makkink –
Grootenboer en zusje van Elynn. Er is ook
Kinderkerk.

Inloop 5 februari: lezing ‘Werken van
barmhartigheid’
Elke donderdagmiddag is er inloop in de
Huiskamer van de Schildersbuurt van 14.30 –
16.00 uur. Op de eerste donderdag van de
maand is er meestal iets extra’s.
Op 5 februari zal Bettina van Santen van de
Archeologische Dienst Utrecht een lezing met
veel beeldmateriaal houden rond het thema
‘werken van barmhartigheid in Utrecht’.
Aan de hand van de zeven werken van
barmhartigheid gaat zij door de stad en
behandelt plekken en gebouwen die daar mee te
maken hebben. Zo komen voorbij de gevangenis
aan het Wolvenplein (bevrijden van
gevangenen), de begraafplaatsen (begraven van
de doden), de Lubro-winkels (voeden van de
hongerigen), de eerste kledingwinkels in Utrecht
(kleden van de naakten), enz.
Een groepje vaste bezoekers van de inloop is
onlangs naar de tentoonstelling in het
Catharijneconvent ‘Ik geef om jou’ over de
werken van barmhartigheid geweest. Ook in de
kring Bijbel en Kunst is dit thema aan de orde
geweest. Voor wie de tentoonstelling ‘Ik geef om
jou’ ook gezien heeft is deze lezing een must!
Iedereen is van harte welkom!
Op donderdag 5 maart zal Riet de Jong uit
Veenendaal een lezing met beeldmateriaal
houden over de Mennonieten en de Amish
people in Canada. Hun bijzondere leefwijze en
de beleving van hun godsdienst waren voor haar
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aanleiding zich meer in deze bevolkingsgroepen
te gaan verdiepen. Ze houden namelijk aan hun
tradities vast, leven sober en zonderen zich af
van de buitenwereld. Ook gelden bij zwaardere
groeperingen strenge regels, zoals geen auto
rijden, geen elektriciteit, terwijl paard en koets
hun vervoermiddel is.

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 7 februari
Eens per twee maanden wordt er in een groepje
gewandeld in een bezinnende sfeer, onder het
motto ‘Bidden met de benen’. Dit initiatief is
ontstaan vanuit de Aloysiuskerk, maar breidt
zich oecumenisch over heel Utrecht uit. Kom
eens meedoen en ervaar hoe weldadig zo’n
wandeling kan zijn. De eerstvolgende wandeling
zal op 7 februari gemaakt worden vanuit de
Nikola-kommuniteit, Maliesingel 63. De
wandeling begint om 10.00 uur met een kort
gebed. 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.

Vanuit de diaconie

Meditatiemomenten op maandag
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.
Kring Bijbel en Kunst 18 februari
Op woensdag 18 februari 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

Kaarsengroet in de veertigdagentijd
Tijdens de 40-dagentijd ontvangen zieken en
aan-huis-gebondene een kaarsengroet uit onze
gemeente als bemoediging op weg naar Pasen.
De bedoeling is dat de kaarsen door
gemeenteleden rond gebracht worden en dat
daar een bezoekje aan gekoppeld wordt. Dat
kan gedurende de hele 40-dagentijd als het
maar voor het paasfeest gebeurt.
Iedereen kan dus rustig een aantal kaarsen en
adressen meenemen, er is tijd genoeg.
Gemeenteleden die in een zorginstelling
verblijven en wegens veiligheidsvoorschriften
geen kaarsen mogen branden krijgen een
boekje.
In de Wilhelminakerk kunnen de kaarsen en
boekjes 1 maart en 15 maart worden
meegenomen in de Marcuskerk vanaf 22 februari
tot en met 22 maart.
40-dagencampagne Kerk in Actie
In de 40-dagentijd kan er weer gespaard worden
voor de 40 dagencampagne van Kerk in Actie
d.m.v. de inmiddels bekende spaardoosjes.
Het thema is dit jaar ‘Open je handen’. Elke
week heeft een ander project. Op 1 en 15 maart
ligt er informatiefolder over het project van deze
zondagen. De spaardoosjes zijn vanaf 15
februari te verkrijgen.
Paasgroeten actie
In de 40-dagentijd stelt de diaconie kaarten
beschikbaar die als Paasgroet naar
gedetineerden in binnen- en buitenland gestuurd
kunnen worden.
Vanuit de Wilhelminakerk worden kaarten naar
Nederlandse gevangenen in het buitenland
gestuurd, Engels- en Spaanstalige kaarten naar
gewetensgevangenen en
mensenrechtenorganisaties in het buitenland.
De kaarten liggen op 1 en 15 maart klaar om te
worden meegenomen en moeten voor
Palmzondag 29 maart worden verstuurd.
2

Vanuit de Marcuskerk worden kaarten aan de
penitentiaire inrichtingen Nieuwegein en Vught
geschreven.
De kaarten liggen vanaf 22 februari klaar en
kunnen voorafgaand aan de diensten van 1 tot
en met 22 maart in de hal bij de diakenen
worden ingeleverd of in de brievenbus van
Emmy Sieg, Gazellestraat 158 en Jeroen ’t Hart,
Zevenwouden 211.
Bij alle kaarten worden informatie en
verzendinstructies meegegeven.
Namens de diakenen, een groet en hartelijk
dank voor uw medewerking.

Forest Products), partner van Kerk in Actie,
ondersteunt de bevolking. Ze reikt hen de
kennis en vaardigheden aan om op te komen
voor hun rechten en om blijvend in hun
levensonderhoud te voorzien met de productie
van cashewnoten. NTFP leert de bevolking hoe
ze deze noten moeten verbouwen en helpt hen
bij het branden, verpakken en op de markt
brengen. Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125
boeren getraind. Met de opbrengst kan Kerk in
Actie NTFP steunen om meer boeren te trainen
in de productie van cashewnoten. Helpt u mee?

Emmy Sieg
SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL
Tot op heden werd de schrijfactie voor Amnesty
International iedere 3de zondag van de maand
gehouden. Met ingang van de maand maart
wordt dit gewijzigd in de 1ste zondag van de
maand. Daarnaast zijn er plannen om de
achtergrondinformatie en de voorbeeldbrieven
voor deze maandelijkse schrijfactie ook aan te
bieden via de website van de Wilhelminakerk.
De mogelijkheden hiervoor zullen in de nabije
toekomst worden onderzocht.
GEMEENTEBERAAD WILHELMINAKERK
Op zondag , 1 februari zal Alfred Boom de
presentaties van de adviesgroep en over het
recente voorstel PGU herhalen voor degenen, die
niet aanwezig konden zijn bij het
gemeenteberaad van 18 januari j.l. Graag
bieden we u de gelegenheid om op de
gepresenteerde voorstellen te reageren. U kunt
dit doen tot uiterlijk 15 februari. Uw reacties
worden bij voorkeur ontvangen per e-mail
(alfred.boom@xs4all.nl).

Collecte
Werelddiakonaat
In het noordoosten van
Cambodja wonen veel
inheemse volken. Volken
waarmee de regering en
grote investeerders geen
rekening houden. Door
illegale houtkap en
inbeslagname van grond dreigt de bevolking
haar natuurlijke rijkdommen en cultuur te
verliezen . De organisatie NTFP (Non-Timber

Samen eten is vaak gezelliger dan in je
eentje eten.
Op dinsdag 17 februari kunt u weer aan tafel
komen in onze gastvrije kerk. De andere data
zijn: 17 maart, 21 april en 19 mei.
Vanaf 17.00 u. bent u welkom voor een drankje
vooraf. De maaltijd begint 17.30 u. en u kunt
kiezen uit diverse heerlijke gerechten.
De kosten bedragen 5 euro per maaltijd. De
maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht, een
nagerecht en een kopje koffie/thee met iets
lekkers.
Neem gerust een buurvrouw / buurman of
vriend of vriendin mee.
Wel graag van te voren opgeven bij Bernardine
Rensen, telefoon 030 - 273 37 14
namens de maaltijdgroep, Riek Smit
Giften

G.B 25,-, G.m. 100,-. mw H.H. € 100,-. B.K. € 150,-,
F.S.€ 10,-.
Bijdragen Kompas
L.H. 15,-, C.T. € 20,-, mw J.v.d.V. € 50,-, J.D. € 25,mw H.H. € 25,-.
Hartelijk dank voor uw gaven.
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Zanggroepje

Ons zanggroepje oefent
steeds de vrijdag vóór de
eerste zondag van de
maand om 10 uur en op
zondag om 9.15 uur. Wie doet er mee?
De volgende data zijn: 27 februari, 3 april, 1mei

Edith Tilanus
NIEUWS UIT BURKINA FASO
Misschien kunt u zich herinneren dat we als ZWO
project financieel meegeholpen hebben met de
bouw van een kliniek voor moeder en kind in
Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso.
Dit was in de jaren 2002-2004. Ook heeft de
arts Felix Kohol, die de kliniek heeft gesticht, in
die tijd een bezoek gebracht aan de Marcuskerk
om over zijn werk te vertellen. Hij werkt er
samen met zijn vrouw Nema als Afrikaanse
zendeling uit Nigeria. Ze hebben drie
opgroeiende dochters. Net na Nieuwjaar kwam
er een brief met groeten en nieuwjaarswensen.
Ze maken het goed en hebben het druk.
Onlangs was er een opstand in het land en
waren er veel doden en vernielingen. Gelukkig
heeft niemand van hen schade ondervonden en
voelden ze zich beschermd door de gebeden van
velen. Voor wie de brief wil lezen (in het engels),
ligt er een exemplaar in de hal van de kerk.
Riet Vlieger
Bijbeluitdaging 2015
In Maarssen en omstreken wordt een
bijbeluitdaging georganiseerd. In 1 jaar lezen we
de hele bijbel uit. Een uitdaging. Ter
ondersteuning worden er leesgroepen gevormd.
Ik ben de enige deelnemer uit Utrecht. Zijn er
mensen die mee willen doen dan kunnen we een
groep in Utrecht vormen.
Info: www.ontmoetingskerkmaarssen.nl of
Liesbeth Kramer e.th.kramer-nauta@hccnet.nl,
tel 030-2521556

Copij voor het maartnummer
voor maandag 23 februari 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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