Contact en Informatie
mededelingenblad
Wilhelminakerk
Jaargang 11 no.2
januari 2015

Zondag 4 januari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen S + T
uitwisselen nieuwjaarswensen
Kinderkerk

1e collecte:
2e collecte:

sted. missionaairwerk
opbouw wijkgemeente

Zondag 18 januari om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
gemeenteberaad toekomst Wilhelminakerk
1e collecte: wijkdiaconie
2e collecte: oecumene
Donderdag 22 januari 20.00 uur Holy Trinity
Church oecumenische evensong
Gezamenlijke dienst met o.a Wilhelmina
Webradio: www.kerkomroep.nl
Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk
Bij de zondagen
4 januari
Het feest van de Verschijning van de Heer –
Epifanie – in de wandeling meestal Driekoningen
genoemd. Wijzen uit het Oosten komen – als
vertegenwoordigers van de volkeren (zie ook de
eerste lezing, Jes. 60, 1 – 6) – Jezus opzoeken
(Matt. 2, 1 – 12). Dit verhaal gaat over koningen
en andere belangrijke mensen; en gaat het ook
nog over onszelf? Welke symboliek zit er in het
verhaal en in de beeldende kunst die gemaakt is
naar aanleiding van dit beroemde verhaal? Wat
stáát er echt, en wat is traditie? Wat is de
functie van dit verhaal in het geheel van het
evangelie van Mattheus?
Er is kinderkerk; en we vieren het Avondmaal.
Na afloop kunnen we elkaar het beste
toewensen voor het nieuwe jaar.

18 januari Zondag in de Week van Gebed voor
de Eenheid
Vandaag staat traditiegetrouw het verhaal van
de bruiloft te Kana centraal (Joh. 2, 1 – 11). Als
eerste lezing Jes. 62, 1 – 5. Het eerste teken dat
Jezus in het openbaar doet vindt plaats op een
feest waarop de trouw van mensen aan elkaar
wordt gevierd. Het gaat hier ook over Gods
trouw aan mensen. Het kan pas echt feest zijn
als er wijn is; en als Jezus erbij is. Wat is de
‘wijn’ in ons eigen leven? En welke plaats geven
wij Jezus in ons leven?
Op deze zondag zal na de kerkdienst een
gemeenteberaad gehouden worden over de
toekomst van onze kerk (en met name het
gebouw). Tegen die tijd is vanuit de PGU een
voorstel ontvangen over de mogelijkheden die
men ziet voor ons kerkgebouw; daarover zal
informatie gegeven worden. Natuurlijk kunt u er
dan ook uw mening over geven. We hopen dat
zoveel mogelijk gemeenteleden aanwezig zullen
zijn bij dit zeer belangrijke beraad!
Donderdag 22 januari Viering in Gebedsweek
voor de Eenheid
Op donderdagavond 22 januari in de Week van
Gebed voor de Eenheid van de christenen (18 –
25 januari) wordt in Utrecht-Oost een
oecumenische viering gehouden. Naast de
Wilhelminagemeente doen daaraan de Holy
Trinity Anglican Church en de Rk Aloysiuskerk
mee. De viering vindt plaats op donderdag 22
januari om 20.00 uur in de Holy Trinity Church
aan het Van Limburg Stirumplein. De viering zal
de vorm hebben van een choral evensong naar
Anglicaanse traditie. Het landelijke thema is
‘Dorst’, naar aanleiding van het verhaal in het
evangelie van Johannes 4 (het gesprek van
Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron).
U bent allemaal van harte welkom!
1 februari doop Zoey Makkink
Alvast een vooraankondiging van een bijzondere
viering: op 1 februari wordt er weer een kindje
gedoopt in ons midden: Zoey, dochter van
Gustaaf en Gwendolyn Makkink en zusje van
Elynn.
Filmavond 16 januari
We kijken de film ‘Das Leben der Anderen’. Een
Duitse film uit 2006, winnaar van de Oscar voor
beste film in 2007. Oost Berlijn, 1984: Stasiagent Wiesler krijgt opdracht de succesvolle
toneelschrijver Georg Dreyman en zijn geliefde
af te luisteren. Boven hun appartement, op
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zolder, luistert hij dag en nacht hun leven af.
Maar hoe meer hij in hun leven wordt gezogen,
des te meer moeite heeft hij zijn loyaliteit aan
de staat te behouden.
Vrijdag 16 januari 19.30 uur in de Huiskamer
van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41.
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 0618419992 of diana.rusch@versatel.nl.
Kring Bijbel en Kunst 21 januari
Op woensdag 21 januari 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.
Inloop elke donderdag van 14.3– 16.00 uur
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 meestal iets speciaals.

Concert orkest Nota Bene in de
Wilhelminakerk
Zaterdag 17 januari 2015, 20:00 uur

Wereld”. In deze productie zal Nota Bene voor het
eerst in haar bestaan een complete symfonie
uitvoeren: 'The New World Symphony' van
Dvořák. En zoals u inmiddels gewend bent van
Nota Bene spelen ze verder verschillende
moderne stukken. Zo zal (pop)muziek van de
Beatles en Metallica en een compilatie van
muziek uit de film 'De Nieuwe Wildernis' te
horen zijn.Toegang: € 9,- en € 4,50 (kinderen
t/m 12 jaar). Dirigent: Casper Zelissen
Concert Ad Hoc Orkest in de
Wilhelminakerk
Zaterdagavond 31 januari 2015
Aanvang 20:00 uur Kassa open: 19:30 uur
Toegang: € 10,- en € 8,- (kinderen t/m 12 jaar
en Vrienden van het Ad Hoc Orkest), inclusief
een welkomst- en pauzedrankje
Repertoire
Johannes Brahms (1833-1897) - Serenade no. 1
(1857), Béla Bartók (1881-1945) - Roemeense
Volksdansen (1915)
Franz von Suppé (1819-1895) - Ouverture Die
Schöne Galathée (1863)
Carl Stamitz (1745-1801) - Concert voor
bassethoorn en orkest
Solist Marnix van den Berg dirigent: Haiko
Boonstra

Beste deelnemers aan de
wijkmaaltijd

De maaltijd begint om 17.30.
De deur staat rond 17.15 u.
open voor een drankje en een borrelhapje
De kosten voor de maaltijd bedragen € 5,00.
We zien u graag komen en neemt u gerust een
vriend/vriendin of buurvrouw/man mee.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De maaltijd is
op dinsdag 20 januari. U kunt zich vooraf
opgeven bij Bernardine Rensen (tel. 0302733714).

Zondag 18 januari 2015, 15:00 uur
Orkest Nota Bene is een jong orkest, opgericht in
de zomer van 2009. Ze richten zich vooral op
(bijna) afgestudeerden die het leuk vinden om
muziek te maken.
Op dit moment is het orkest bezig met het
instuderen van muziekstukken uit “De Nieuwe
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Zanggroepje
Nieuw jaar, Nieuw lied.
De Commissie Liedboek Marian van Giezen, Wilfred
Folmer, Gery Gorter, Edith
Tilanus- heeft de liederen
die wij in het voorjaar van 2015 zullen zingen al
voorbereid.
Sinds het gebruik van ons nieuwe liedboek in mei
2013 hebben wij daarbij gebruik gemaakt van De
Eerste Dag. Dit tijdschrift wordt aangeboden door
de Raad van Kerken. Daarin staat het oecumenisch
leesrooster, gemeenschappelijk rooster, en een
aanwijzing naar het r.k. lectionarium. Daarbij
worden suggesties gedaan voor de liturgie, er zijn
aantekeningen bij de schrift, meditatieve teksten
en gebeden, toelichting bij de tijd van het jaar en
er is materiaal voor de kinderen in de kerk.
Daarbij worden voorbeelden aangedragen voor
toepasselijke liederen en wordt een Lied van de
Week aangegeven. Daaruit maken wij een keuze
wat voor ons mogelijk is. De precieze invulling
volgt bij het maken van de liturgie van de
betreffende zondag.
Dat betekent dat ook ons zanggroepje weer aan de
slag gaat. We oefenen weer de vrijdag voor de
eerste zondag van de maand om 10 uur en op
zondag om 9.15 uur. Iedereen die zin heeft kan
zich bij ons aansluiten.
De volgende data zijn: 30 januari, 27 februari,
3 april, 1mei.
Edith Tilanus
Giften

mw G.€ 500,-; NN € 500,-; J.T.G € 200,-: P.B. € 100,-;
mw J.v.d.L € 100,-; R.B.€ 150,-; NN € 280,-.
Bijdragen Kompas
mw J.S.€ 25,-; mw M.E.€ 10,-; MwF.S. € 10,-; Mw
G.v.S. € 50,-; mw M.V. € 50,-; J.L.R. € 50,-; CH.v.R.
€ 20,-;mw G.€ 25,-; W.B. € 20,-; mw M.v.B €20,-; L.S.
€ 25,-; K.J. € 25,-; H.N. € 70,-; mw J.W. € 10,-; mw L.S.
€ 20,-; mw C.J. € 15,-; mw v.d. M. € 50,-; mw M.H.
€ 10,-.
Hartelijk dank voor uw gaven.
Copij voor het februarinummer
voor maandag 26 januari 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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