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Zondag 19 juli om 10.00 uur
mw ds N.M. Vos uit Amsterdam. Mw Vos heeft
tijdens haar studietijd een tijd meegeleefd in de
Wilhelminakerk en leidde in die tijd een kring
over geloofsbeleving.
1e collecte: wijkdiakonie
2e collecte: opbouw wijkgemeente
Zondag 2 augustus om 10.00 uur
dhr G. Wolfert uit Utrecht. De heer Wolfert
studeert in Utrecht en is voor gast-preekbeurt
voorgesteld vanuit de jongerengroep in onze
gemeente.
1e collecte: Stedelijk Missionairwerk
2e collecte: opbouw wijkgemeente
Zondag 16 augustus
Ds. Marian van Giezen
1e collecte: Kerk-in-Actie zending
2e collecte: opbouw wijkgemeente
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In memoriam
Oet Hiemstra – Kloosterman
Op zondag 10 mei is overleden Oentje Hiemstra
– Kloosterman, op de leeftijd van 88 jaar. Oet
Hiemstra woonde aan de Frans Halsstraat 56.
Sinds begin dit jaar verbleef zij in een hospice in
Nijkerk, waar ze zich omringd wist door de
goede zorgen van de medewerkers en haar
kinderen en kleinkinderen. Ze genoot ook van de
vele blijken van medeleven die ze vanuit onze
geloofsgemeenschap en de wijk heeft
ontvangen.
Boven de rouwkaart staat: Ik ben het licht voor
de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En
haar kinderen schrijven daaronder: Wij zijn
gelukkig met wat zij voor vele anderen heeft

kunnen betekenen, en wat anderen betekenden
voor haar. Zij wist met hart en ziel te verbinden.
Oet was ook een verbindende kracht in de
Wilhelminakerk: haar inzet, eerst samen met
haar man Sikke, voor onze kerk, in allerlei
functies (bijbelgroepen, koor, soos, huiskamer,
wijkmaaltijd) zullen ons bijblijven. Ze was met
hart en ziel verbonden aan onze kerk en kon
inderdaad ook anderen met elkaar verbinden.
Wij zullen haar missen en wensen haar kinderen
en kleinkinderen veel sterkte.
Lieuwe Hiemstra
Op 7 juni is plotseling overleden de heer Lieuwe
Hiemstra, op de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde
de laatste 3 jaar in huize Tuindorp Oost, maar
daarvóór heel lang met zijn vrouw Henny aan de
Adriaan van Ostadelaan. Samen waren ze
trouwe kerkgangers toen ze nog hier woonden.
Lieuwe is ook nog steeds met onze kerk
verbonden gebleven en kwam bijvoorbeeld elk
jaar in de Kerstviering voor ouderen.
In zijn werkzame leven was hij de langste tijd de
bakker die overal brood rondbracht voor Do
Schat, en als zodanig voor velen een bekende.
Zo moeilijk als de verhuizing naar huize
Tuindorp Oost voor Henny was, zo gemakkelijk
ging Lieuwe met die verandering om. Dat was
gewoon de manier waarop hij in het leven stond:
altijd optimistisch en opgewekt; klagen kwam in
zijn woordenboek niet voor.
De beide dochters Anneke en Yvonne hebben
van hun ouders alle kansen gekregen om door te
leren, iets waarvoor Lieuwe ook heel hard heeft
gewerkt. Altijd, maar vooral de laatste jaren
hebben Anneke en Yvonne veel zorg en
aandacht besteed aan eerst hun beide ouders en
later aan alleen hun vader. Yvonne was toevallig
bij hem toen Lieuwe zo plotseling stopte met
leven. Wij wensen hen veel sterkte voor de tijd
die komt.
Joke Kleinlooh
Op 23 juni is overleden Johanna Cornelia
Kleinlooh, op de leeftijd van 95 jaar. Joke
woonde aan Laan van Minsweerd 87. De laatste
jaren kwam ze niet meer in de kerk, maar nog
wél bij de soos, aan de rummikubtafel. Zelf
heeft ze ook jarenlang meegedaan in de leiding
van de soos. Maar ook op andere manieren is ze
bij de Wilhelminakerk betrokken geweest. Vooral
met heel veel praktische hand- en spandiensten:
zo bakte ze altijd appeltaart voor de jaarlijkse
bazar, zocht ze spullen uit en werkte ze mee in
de verkoop.
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Maar ook bij allerlei gelegenheden,
verjaardagen, afscheid, kaartclubjes en
natuurlijk voor de soos bakte ze ook regelmatig
haar fameuze appelflappen.
In haar werkzame leven is ze hoofd van de
huishoudelijke dienst geweest van
studentenvereniging UVSV, iets dat haar tot het
laatst toe nog contact opleverde met iedere
nieuwe generatie studentes. Ze is zelfs
koninklijk onderscheiden voor haar werk. Helaas
moest ze wegens rugklachten stoppen met
werken. Haar rug en andere lichamelijke
ongemakken speelden haar parten, maar zeuren
deed ze niet. Nuchter en laconiek ging ze ermee
om, en dat maakte haar zo’n prettig mens in de
omgang. Ook haar grote trouw in het
onderhouden van relaties mag genoemd worden.
We zullen haar missen in ons midden.

6 september Startzondag
Op zondag 6 september vieren we de
Startzondag. Er wordt al druk nagedacht over
een invulling die voortborduurt op het advies
van de jongere gemeenteleden. Als thema is het
landelijke thema gekozen: Goede buren. Dit
willen we verbinden met het thema
‘(Levens)verhalen’ dat met de jongeren is
bedacht. We willen in de viering eens wat andere
vormen en muziek gebruiken dan gewoonlijk. Na
afloop is er natuurlijk koffie met iets lekkers en
gaan we aan de slag rond ‘buren’ en ‘verhalen’.
We zijn van plan in het vervolg van het jaar
deze thema’s nog op veel verschillende
manieren uit te werken.
Wie weet komt er ook nog een sponsorloop, met
als goed doel: het langer openhouden van onze
kerk. Houd de berichtgeving in de gaten!

Vakantie
Ik ben met vakantie t/m zondag 2 augustus. In
dringende gevallen is ds. Hans Koops
beschikbaar:
tel. 274 50 36.

Kring Bijbel en Kunst woensdag 26
augustus
Na het interessante en gezellige bezoek aan het
Catharijneconvent vóór de zomer gaan we weer
vrolijk verder met de kring Bijbel en Kunst. We
hebben voor dit seizoen gekozen om wat meer
thematische series te doen, en vooraf af te
spreken waar het over zal gaan. Zo kan ieder die
dat wil zelf alvast wat rondzoeken naar
beeldmateriaal of gedichten (maar onvoorbereid
komen mag óók!). Zo zal het op 26 augustus
gaan over Abraham. We komen samen in de
Huiskamer, Hobbemastraat 41, om 10 uur.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Graag even aanmelden bij Ankie la Rivière:
aalariv@kpnmail.nl of tel. 2513713.

Bij de zondagen
19 juli
Een gastvoorganger is vrij om een eigen keuze
voor de lezingen te maken. Op het leesrooster
staat voor vandaag Jeremia 23, 1- 6 (over de
slechte koningen in Juda, die God zal vervangen
door een goede, uit de familie van David) en
Marcus 6, 30 – 44 (over de wonderlijke deling
van vijf broden en twee vissen).
2 augustus
Op deze zondag staat op het leesrooster Deut.
10, 12 – 21 (uit de toespraak van Mozes, waarin
hij benadrukt dat het volk eerbied en
dankbaarheid jegens God moet hebben) en
Marcus 7, 1 – 23 (discussie met farizeeën over
de omgang met reinheidsregels).
16 augustus
Op deze zondag vieren we het Avondmaal. We
lezen Jes. 35, 1 – 10 (een hoopvol visioen over
de woestijn die zal bloeien en de mensen die
bevrijd zullen zijn) en Marcus 7, 31 – 37 (waarin
Jezus een man geneest die niet kan horen en
slecht kan praten). Welke tekenen van het
Koninkrijk van God kunnen wíj hier en nu
ontwaren? Wat betekent het als je daar doof of
blind voor bent? En wat kan de viering van het
Avondmaal daarin betekenen?

Inloop gaat de hele zomer door!
De wekelijkse inloopmiddag op donderdag van
14.30 – 16.00 uur gaat de hele zomer door. U
bent van harte welkom voor een kop koffie/thee
en een praatje of spelletje. Bij mooi weer kan
ook in de tuin gezeten worden.
Op donderdag 3 september is er weer iets
extra’s: Fred Faber vertoont dan zijn beelden
over de verbouwing van onze kerk van enige
jaren geleden. Leuk om te zien hoe het daarvóór
was en hoe het geworden is tot hoe het nu is!
Geen meditatiemomenten in de
zomervakantie
Tijdens de zomervakantie zijn er geen
meditatiemomenten op de maandagavond.
Filmavond 11 september
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Op vrijdag 11 september is er weer een
filmavond in de Huiskamer. Aanvang 19.30 uur.
Vanwege de speciale datum zal waarschijnlijk
een film rond het thema ’11 september’
vertoond worden. Later volgt meer informatie.
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Copij voor het septembernummer
voor maandag 31 augustus 20.00 uur.
Liesbeth Kramer-Nauta
J. van Ruisdaelstraat 77
Tel. 030-2521556
e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl
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Concerten in de Wilhelminakerk.
De komende tijd kunt u genieten van een aantal
muzikale activiteiten in de Wilhelminakerk.
a. Ad hoc ORKEST
Openbaar concert zaterdag 20 juni 2015
Aanvang 20.00 uur Kassa open: 19:30 uur
Locatie: Wilhelminakerk
Hoek Hobbemastraat-Paulus Potterstraat,
Utrecht

Twee tips:
1. Doe de buitendeur aan de zijkant van binnen
op slot bij besloten activiteiten.
2. Laat nooit iets in uw jaszak zitten, als u de
jas aan de kapstok hangt.

Repertoire
Daniël de Lange (1841-1918) - Symphonie en ut
mineur op. 4 (1868)
Edouard Lalo (1823-1892) - Symphonie
Espagnole (1874) met solist Amarins Wierdsma
Camille Saint-Saëns (1835-1921) - La Jota
Aragonese (1880)
Julius Röntgen (1855-1932) - OudNederlandsche Dansen (1904)
Solist: Amarins Wierdsma (Lalo) dirigent: Haiko
Boonstra
Toegang: € 10,- en € 7,- (kinderen t/m 12 jaar
en Vrienden van het Ad Hoc Orkest), inclusief
een welkomst- en pauzedrankje.
b. Op vrijdag 26 juni om 20.00 uur zingt het
Sterrenkoor weer in de Wilhelminakerk.
De dirigent/pianist Nico Horstink weet het koor
tot mooie driestemmige prestaties te brengen
met een keur van aantrekkelijke liedjes uit vele
landen, soms bekend, zoals 'Oh island in the
sun', soms onbekend.
c. Op zaterdag 27 juni om 20.00 uur en op
zondagmiddag 28 juni om 15.00 uur
geeft het orkest Nota Bene een concert
onder de spannende titel “Maximaal
minimaal”.
Toegangsprijs € 9 .
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, maar niet per se op het
hoogste niveau willen spelen. Door hun diverse
repertoire, van klassiek tot modern en
minimalistisch, hopen ze een breed publiek aan
te spreken.
Insluipers in de kerk
Onlangs zijn er op donderdagmiddag insluipers
in de kerk geweest, die uit jaszakken in de gang
autosleutels en een portemonnee hebben
gestolen. Heel vervelend.
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