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Zondag 3 mei 10.00 uur
Ds. Hans Koops

1e collecte:
2e collecte:

Sted. Missionair werk zie blz 2
opbouw wijkgemeente

Zondag 17 mei om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen Heilig Avondmaal
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
3 mei
Voorganger vandaag is ds Hans Koops. Er is ook
kinderkerk.
De lezingen vandaag zijn Deut. 4, 32 – 40 (een
gedeelte uit de toespraak van Mozes op de drempel
van het beloofde land, waarin hij de geschiedenis
van God met zijn volk in herinnering roept) en Joh.
15, 1 – 8 (waarin Jezus zichzelf als de wijnstok
voorstelt, met wie wij verbonden moeten blijven
om te kunnen leven en vrucht te dragen).
Hemelvaartsdag 14 mei
Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er
om 9.00 uur een ochtendgebed in de
Nicolaikerk, waar ds Dirk Neven voorgaat.
17 mei
Vandaag vieren wij het Avondmaal.
Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren
gaat het vaak over ‘alleen zijn’. De leerlingen –
wij? – kunnen zich als weeskinderen voelen, nu
Jezus in de hemel is opgenomen en zij het op
aarde verder ‘alleen’ moeten doen. Maar hoe alleen
is dat? In het evangelie Joh. 17, 14 – 26 horen we

hoe Jezus tijdens het laatste Avondmaal voor hen
gebeden heeft; en in de lezing uit Hoogl. 5, 9 – 6,
3 gaat het over de afwezigheid van en het
verlangen naar de geliefde: ‘Ik ben van mijn lief en
mijn lief is van mij’, zingt de bruid. Hoe kan
iemand afwezig en toch aanwezig zijn? De viering
van het Avondmaal kan ons hier op een diepe
manier bij helpen.
24 mei Pinksteren
Zondag 24 mei vieren we, in de Marcuskerk,
het Hoogfeest van Pinksteren. Voorganger is
ds Hans Koops.
Vooruitblik: 7 juni
Op deze doop zal Cato van Houwelingen, dochter
van Thijs van Houwelingen en Aafke Bijman en
zusje van Lize, gedoopt worden. We hopen dat veel
gemeenteleden hiervan getuige zullen willen zijn.
Om alvast te noteren: 5 juli geen dienst in
onze kerk!
Op zondag 5 juli zal, i.v.m. de Tourstart in Utrecht,
en alle verkeershinder en lawaai die dat met zich
mee zal brengen, er geen dienst zijn in de
Wilhelminakerk. Wél bent u allen van harte welkom
bij de oecumenische dienst op de avond ervóór op
het Nicolaaskerkhof (daarover meer elders in deze
C&I).
In memoriam
Op 23 april is onverwacht overleden ons
gemeentelid Kasper Johannes Jansen, V.D.M. Hij
woonde met zijn vrouw Matty aan de Graaf
Adolfstraat 6. Als regelmatige bezoeker van onze
diensten, samen met Matty, was hij een goede
bekende in ons midden. Bovendien heeft hij tot
enkele jaren geleden jarenlang een aantal oudere
gemeenteleden in de aanleunwoningen Rubenshof
en Fliednerhof bezocht. Ook deden we zelden een
vergeefs beroep op Kasper om te helpen flyers e.d.
te verspreiden. Kasper was zeer betrokken bij de
Wilhelminakerk. Kritisch maar opbouwend gaf hij,
wanneer hij dat nodig vond, zijn mening over de
inhoud van de diensten of de toekomst van onze
gemeente. Wij gaan in hem een gewaardeerd en
integer meelevend gemeentelid missen. De
uitvaart van Kasper heeft plaatsgevonden op 30
april op begraafplaats Brandenburg in Bilthoven.
Matty en de kinderen en kleinkinderen wensen wij
alle sterkte en Gods steun voor de tijd die komt.
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Inloop 7 mei: films over Oud Utrecht; en op 4
juni zingen
Elke donderdagmiddag is er inloop in de Huiskamer
van de Schildersbuurt van 14.30 – 16.00 uur.
Iedereen kan gezellig een kopje koffie of thee
komen drinken, een praatje maken of een spelletje
doen. Op de eerste donderdag van de maand is er
meestal iets extra’s.
Op donderdag 7 mei zullen er één of meer films
gedraaid worden waarin Utrecht in vroeger tijden
te zien is. Altijd weer leuk hoeveel herkenning die
beelden oproepen!
Op 4 juni wordt er gezongen door de gastvrouwen
Toos en Ingrid en ook samen met de aanwezigen:
gezellige bekende liedjes uit de oude doos!
Toegang gratis. Iedereen is van harte welkom!
Kring Bijbel en Kunst 13 mei
Op woensdag 13 mei om 10.00 uur 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 aalariv@kpnmail.nl.
Filmavond 22 mei
Op vrijdag 22 mei om 19.30 is er weer een
filmavond in de Huiskamer van de Schildersbuurt
(Hobbemastraat 41). We kijken de Franse film “Les
choristes’, over een werkloze muziekleraar, die als
surveillant aan de slag gaat op een
jongensinternaat. Het internaat wordt met strakke
hand geleid door de directeur. De nieuwe
surveillant probeert een koortje op te richten en de
kinderen zo een doel in het leven te geven. De
twee visies op opvoeding botsen met elkaar.
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.
13 mei: avond over “ Vreemdelingendetentie
en handelingsperspectieven”
Op woensdag 13 mei 2015 wordt in het
Johannescentrum, Moezeldreef 400 te Utrecht een

avond gehouden over vreemdelingendetentie en
wat wij als kerken daaraan kunnen doen. De avond
duurt van 19:30 – 22:00 uur.
Programma:







Een inleiding van Annemarie Busser van
Amnesty International
Het verhaal van een ervaringsdeskundige
Een inleiding van Hanneke Atsma, pastor voor
vreemdelingen in detentie
Een inleiding van Els Brouwer over de wake
van Zeist
Dialoog en ontmoeting in groepjes en plenair.

Van harte welkom!
Jeannet Kelholt en de Johannescentrumgemeente
Geesje Werkman van Kerk in Actie
Els Brouwer van de wake bij Kamp Zeist
Marieke Sillevis Smitt, predikante van de
protestante gemeente Utrecht voor en met
ongedocumenteerden

COLLECTE voor Kerk in Actie op PINKSTEREN
Op Pinksteren wordt traditiegetrouw een collecte
gehouden voor de Zending. Dit keer collecteren
de diverse kerken voor een Bijbelvertaling in het
Krim-Tataars. Velen van de oorspronkelijke
moslim bevolking leefde lange tijd in
ballingschap. Ook zijn velen christen geworden
in die tijd, maar een bijbelvertaling in hun eigen
taal bestond niet. De mensen moesten de Bijbel
lezen in het Russisch, wat voor hen toch een
tweede taal is. Hoe belangrijk is het om de Bijbel
te kunnen lezen in je eigen taal! Zelfs wij
hebben soms moeite om oude vertalingen te
kunnen begrijpen en daarom wordt de taal ook
regelmatig aangepast aan de tijd waarin wij
leven. Er is lang over gedaan om de Bijbel in zijn
geheel te vertalen voor hen, maar nu is de hele
Bijbel klaar. Hij moet alleen nog gedrukt en
verspreid worden. Kerk in Actie wil daaraan een
bijdrage leveren. Een Bijbel kost € 9,-De collecte wordt van harte aanbevolen. Ook als
u met Pinksteren geen kerk bezoekt kunt u een
gift overmaken voor dit doel op rek. nr. NL89
ABNA 0457 457 457
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COLLECTE op 7 juni
Alvast vooruitlopend op de collecte voor Kerk in
Actie op 7 juni, willen we u informeren over een
project in Kenia. Op het platteland zijn
gezondheidsposten geopend, maar vervoer is
lastig. Daarom willen we meehelpen om 800
gezondheidswerker een fiets te bezorgen, zodat
zij, vaak langs smalle paadjes sneller bij de
mensen kunnen komen, die hun zorg nodig
hebben. In juni hoort u hier meer van.
Voor Kerk in Actie

Riet Vlieger

Financiën Wilhelminakerk
In de Wilhelminakerk staat sinds kort een
thermometer waarop de voortgang van de
kerkelijke bijdragen wordt bijgehouden. In kleur
en in tekst is te zien hoeveel de gemeente heeft
toegezegd en hoeveel daadwerkelijk is
ontvangen. De thermometer wordt regelmatig
aangepast aan de actuele stand. In C&I tonen
we dezelfde gegevens, met dezelfde kleuren.
Groen: het bedrag dat tot nu toe is ontvangen in
2015
Blauw: het bedrag dat tot nu toe is toegezegd in
2015
Oranje: het bedrag dat we verwachten samen
op te brengen in 2015 (€ 64.500)
Rood: het bedrag dat we tekort komen in 2015
(€ 35.900)
De begrote bijdragen 2015 en het tekort is
samen € 100.400.
In de eerste drie maanden van het jaar heeft de
Wilhelminakerk in totaal € 33.233 aan giften
ontvangen. Dat is iets meer dan vorig jaar over
dezelfde periode. Er is daarom goede hoop dat
we met elkaar meer kunnen opbrengen dan
begroot. Hoe meer we van het rood wegwerken,
des te lager zal het tekort over 2015 zijn.

Meditatiemomenten op maandag
Op maandag 4 mei 2015 is er geen
meditatiemoment 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, 06-184119992.

Kerkennacht 20 juni
2015
Onder de titel ‘Tour
van de Ziel’ spelen de
Utrechtse kerken in de
Kerkennacht in op de
start van de Tour de
France. De tweejaarlijkse Kerkennacht wordt in
2015 gehouden op vrijdag 19 en zaterdag 20
juni. Op 19 juni zijn enkele grote
startactiviteiten en op zaterdag 20 juni zijn de
kerken open en presenteren zich met allerlei
aantrekkelijke activiteiten.
In de wijk Oost werken diverse kerken samen
om een pelgrimsroute (met als titel ‘De Ronde
van Oost) aan te bieden, die o.a. langs de
Wilhelminakerk, de Aloysiuskerk, de Holy Trinity
Church en het Leger des Heils voert. Ook in het
Wilhelminapark en in de kapel van de
begraafplaats zal iets te doen zijn. Deelnemers
krijgen een pelgrimspas, die afgestempeld kan
worden bij alle deelnemende plaatsen, en
kunnen zo een inspirerende tocht maken door
onze wijk.
Kerken open tijdens Tourstart
In de aanloop naar en tijdens het startweekend
van de Tour de France in Utrecht organiseren
ook de gezamenlijke kerken een aantal
activiteiten. Op zaterdagavond 4 juli is er op
het Nicolaaskerkhof een Openluchtviering (bij
slecht weer in de Nicolaikerk).
In deze viering zullen zoveel mogelijk kerken
een rol vervullen. Drie voorgangers vanuit de
RKK, PGU en Baptistengemeente zijn bereid
gevonden om de viering voor te bereiden. Naast
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onze eigen taal klinken in de Schriftlezingen ook
Duits, Engels, Deens en Frans.
Het muzikale deel wordt verzorgd door een
brassband, een draaiorgel, een groot
gelegenheidskoor o.l.v. Gerard Legeland, een
kinderkoor o.l.v. Hanna Rijken en de band van
de Armeense kerk. Verder is er een dansgroep.
We hopen zo een aantrekkelijk programma te
hebben voor al of niet kerkelijk betrokken
inwoners van Tourstad Utrecht en buiten- en
randkerkelijke voorbijgangers.
De viering begint om 19.30 uur en zal ca. een
uur duren.
Op zaterdag 27 juni wordt
een wandel- en fietstocht
georganiseerd, die (zoveel als
dat mogelijk is) de route van 4
resp. 5 juli zal volgen. De
Rehobothkerk (Briljantlaan 6)
vormt het beginpunt voor de wandeltocht, die
ongeveer 3 à 4 uur duurt wanneer het volledige
parcours wordt afgelegd.

samenstellen. We nemen rustig de tijd om eerst
aan elkaar te vertellen waar wij zelf gelovig door
aangesproken worden, voordat we de viering echt
gaan invullen. Het gaat dus om een (onderling af
te spreken) aantal bijeenkomsten.
Omdat dit een anders-dan-anders-viering zal
worden, is deze gepland op een zondag waarop we
normaal geen dienst zouden hebben: 14 juni (een
2e zondag van de maand). Wie lijkt het leuk om dit
mee voor te bereiden? Meld u/je aan bij mij,
graag uiterlijk 16 maart. Marian van Giezen,
marianvangiezen@online.nl, 06-18419992.

1.

De RK St. Gertrudiskerk (Amaliadwarsstraat 2)
is de startlocatie voor de fietsers. De route voert
langs de kerken die langs en
nabij het TdF parcours van 5
juli ligt en eindigt in Leidsche
Rijn.
De kerken wordt gevraagd de
wandelende en fietsende
pelgrims welkom te heten en te
vertellen wat hun geloof doet.

Zondag ‘Anders’ op 14 juni: wie doet mee?
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? Met zulke
elementen zou ik graag, samen met een groepje
mensen die dit leuk vinden, een viering

Samen eten is
vaak gezelliger
dan in je eentje
eten.
Op dinsdag 19 mei, de laatste dinsdag van dit
seizoen kunt u weer aan tafel komen in onze
gastvrije kerk.
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
De bloemen gingen in de maand april met een
hartelijke groet naar
05-04-2015 Fam. W. Bouwmeester
17-04-2015 Mw. H. Aalbers
Gift voor het verjaardagfonds
Mw. J.A. S. 50,--

Copij voor het juninummer
voor maandag 25 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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