leerlingen zijn echter met heel andere dingen
bezig: wie is de belangrijkste?).
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Zondag 4 oktober om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen

1e collecte:
2e collecte:

wijkdiakonie
kerk en Israël

Zondag 18 oktober om 10.00 uur
Ds. Hans Koops
1e collecte: kerk in actie
Werelddiakonaat
De organisatie Sartawi Sayariy opgezet vanuit de Lutherse Kerk
- ondersteunt al jaren kleine
boeren op de Boliviaanse
hoogvlakte.
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
4 oktober
Vandaag – vanwege Dierendag – gaat het over
Franciscus van Assisi. We lezen een verhaal over
hem, over zijn preek tot de vogels, met daarbij
de evangelielezing die waarschijnlijk zijn
inspiratiebron daarvoor is geweest (Luk. 12, 13
– 31). Wat heeft Franciscus ons nu nog te
zeggen? Wat betekent het om je te gedragen als
een vogel? Kúnnen wij wel zorgeloos leven?
18 oktober
Ds. Hans Koops is de voorganger vandaag. Op
het leesrooster staan Jes. 29, 18 – 24 (een
troostvisioen over het volk in ballingschap,
waaraan op de dag van de Heer recht gedaan zal
worden) en Mc. 10, 32 – 45 (waarin Jezus zijn
naderende lijden en dood aankondigt; de

1 november: Gedachtenis van onze
overledenen
Traditiegetrouw gedenken wij op de eerste
zondag in november onze dierbaren die
overleden zijn. We zullen in deze dienst hardop
de namen noemen van gemeenteleden die in het
afgelopen jaar zijn overleden. U kunt ook zelf
de namen noemen van uw eigen dierbare
overledenen en een kaarsje aansteken ter
gedachtenis aan hen.
Vooruitblik: 20 december
Op zondag 20 december zal er een heel
bijzondere dienst zijn in onze kerk: een
projectkoor en orkest Collegium Musicum
Traiectum (allemaal jonge musici) zal tijdens de
dienst de eerste Cantate uit het Weihnachtsoratorium uitvoeren (Jauchtzet, frohlocket).
(Later die dag zullen zij het gehele Oratorium
uitvoeren in de Nicolaikerk.) Deze cantate zal
worden ingebed in een (korte) dienst van 4 e
Adventszondag.
Vooruitblik: Kerstmis
Door het sectieteam is in overleg met het
Liturgieberaad besloten dit jaar de Kerstdienst
op Eerste Kerstdag, 25 december om 10.00 uur
te houden (dus niet op Kerstavond). We willen
dan – om in de stemming te komen – alvast
vanaf 9.45 uur kerstliederen zingen.
Wij denken dat dit vooral voor onze oudere
leden de meest geschikte tijd is. Maar we horen
ook graag uw reactie hierop en mening hierover,
van tevoren of achteraf!
Preekvoorbesprekingen
Lijkt het u/jou leuk om eens vóóraf mee te
denken over de uitleg en verkondiging van een
bepaalde zondag? Hier is de kans! Het
Liturgieberaad organiseert dit seizoen drie keer
een voorbespreking. In die bijeenkomsten gaan
we met elkaar dieper in op de lezing(en) van
een bepaalde zondag. Vooraf wordt ook
achtergrondinformatie verstrekt (aan wie zich
daarvoor aanmeldt), zodat u zich kunt
voorbereiden (als u wilt – er moet niets). De
besprekingen worden op verschillende tijden en
dagen gepland, zodat zoveel mogelijk mensen
eens mee kunnen doen. Iedereen is welkom om
mee te praten en te denken op
woensdagochtend 4 november van 10 – 12 uur
in de Huiskamer (voor de dienst van 15 nov.).
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Aanmelden kan bij marianvangiezen@online.nl
of 06-18419992.
Volgende preekvoorbesprekingen zijn gepland
op: dinsdagavond 5 januari 2016 van 20 – 22
uur (voor 17 jan.) en maandagmiddag 4 april
2016 van 15 – 17 uur (voor 17 april).
Preeknabespreking
Af en toe hebben we in het verleden een
nabespreking van de dienst en uitleg en
verkondiging georganiseerd. Hiervoor willen we
meer structureel de gelegenheid gaan bieden.
Vanaf nu zal na élke dienst één tafel worden
bestemd voor wie over de dienst en de
verkondiging willen napraten. Het zal een
‘enkele tafel’ zijn (dus voor max. 6 personen),
wel aan de ‘koffiekant’, maar het dichtst bij de
hoofdingang, zodat we elkaar goed kunnen
verstaan. Wie aan die tafel gaat zitten, geeft
daarmee aan dat hij/zij wil deelnemen aan het
gesprek over de dienst. Op die tafel zullen dan
enkele exemplaren van de liturgie en de
verkondiging liggen voor wie het nog eens wil
nalezen. Een lid van het Liturgieberaad zal het
gesprek leiden. We hopen dat er regelmatig
mooie nagesprekken zullen ontstaan. Dit neemt
natuurlijk niet weg dat u ook aan ándere
koffietafels over de dienst kunt napraten !
Uitnodiging concert t.g.v. jubileum Wilfred
Folmer

Bidden met de Benen – zaterdag 10 okt.
Om 10.00 uur
‘Hoe geweldig het is
dat niemand hoeft
te wachten op een
moment voor het
begin van de
verbetering van de
wereld.’ Woorden
die Anne Frank in
haar dagboek
schreef. Woorden
die miljarden
mensen op de
wereld nog steeds
raken en inspireren.
Op zaterdag 10 oktober is iedereen welkom om
mee te wandelen door het groen van Utrecht. De
wandeling heeft als thema ‘Anne Frank’ en start
om 10.00 uur. De locatie wordt later hier bekend
gemaakt. Vanzelfsprekend voert deze tocht
langs het beeldje van Anne Frank (van Pieter
d’Hont) vóór de Janskerk, waar we een korte
meditatie zullen houden.
‘Iedereen heeft in zich een stukje goed nieuws.
Het goede nieuws is dat je niet weet hoe groot
je kunt zijn. Hoe veel je kunt houden van! Wat
je kunt bereiken! En wat je mogelijkheden zijn!
(Anne Frank).
We wandelen ongeveer een uur, waarvan de
eerste twintig minuten in stilte. Na afloop is er
koffie/thee en gelegenheid om na te praten.
Uiterlijk 12.00 uur ronden we af.
Wees welkom! Info:
www.wilhelminakerkutrecht.nl/biddenmetdebene
n; www.facebook.com/BiddenmetdeBenen;
mail: bmdb@stmartinusutrecht.nl.
Lezing van HU onderzoeker voor ouderen in
Utrecht
In de Huiskamer van de Schildersbuurt
(Hobbemastraat 41) wordt dit seizoen een serie
lezingen gehouden over onderwerpen die vooral
voor ouderen interessant zijn. De eerstvolgende
lezing is op maandagmiddag 26 oktober van
15.00 – 16.30 uur. Dr. Harriet Wittink zal een
lezing houden over ‘Gezond ouder worden,
bewegen en leefstijl’. Onderzoekers van de
Hogeschool Utrecht organiseren dit in
samenwerking met o.a. ANBO Utrecht en de
Wilhelminagemeente. U kunt zich aanmelden bij
marianvangiezen@online.nl, 06-18419992.
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28 oktober Kring Bijbel en Kunst
Op woensdag 28 oktober om 10.00 uur gaan we
ons - in de Huiskamer, Hobbemastraat 41 weer buigen over een afbeelding in combinatie
met een bijbelgedeelte. Het zal deze keer gaan
over aartsvader Isaak, in woord en beeld. 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 en het lezen van een gedicht of lied!
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.
Wekelijks meditatiemoment
Een half uurtje bezinning rond een Bijbeltekst,
met ruime stilte en gelegenheid voor eigen
gebed. Elke maandag van 19.00 – 19.30 uur in
de Huiskamer van de Schildersbuurt,
Hobbemastraat 41. Iedereen is welkom zonder
aanmelding vooraf. Kerkelijk of niet – dat maakt
niet uit. Meer informatie bij
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.
Wake bij Kamp Zeist
Elke eerste zondag van de maand wordt
gewaakt bij het Detentie Centrum Zeist, ook op
4 oktober.
Lange rijen mensen voor de grenzen van Fort
Europa, schrijnende beelden van menselijk leed,
door prikkeldraad omgeven... Miljoenen mensen
zijn op de vlucht uit oorlogsgebieden. Een deel
komt bij ons terecht, krijgt eerste opvang,
worden verder geleid, en dan? Hopelijk kunnen
ze een nieuw bestaan opbouwen. Ze hebben het
zo nodig!
Maar soms worden mensen na jarenlange
procedures weer uitgezet en belanden, in
afwachting daarvan, weer achter prikkeldraad en
hoge muren. Bijvoorbeeld in Detentiecentrum
Zeist. Dat gebeurt ook.
De Raden van Kerken van Zeist en Soest
protesteren al bijna tien jaar tegen het opsluiten
van mensen zonder strafblad. Nog altijd zitten in
het Detentiecentrum Zeist mensen opgesloten
om uitgezet te worden; families in zogenaamde
“bungalows”, hoe comfortabel. Maar wel achter
hoge hekken en prikkeldraad.
Breng bloemen mee! Breng mensen mee!
Breng licht! De mensen binnen weten dat we er
zijn en hen niet vergeten.

Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning
Vluchtelingenwerk v/d Raad van Kerken Zeist
Plaats: Detentiecentrum Kamp van Zeist,
Richelleweg 13, Soesterberg
Route: per auto: Afslag Soesterberg, voor de
brug rechts = Richelleweg; openbaar vervoer:
bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min.
lopen via Kampweg; per fiets: via Kampweg in
Soesterberg. Informatie: 030 6962283 / 035
6013882 of via Marian van Giezen Bekijk ook de
websites: www.wakezeist.nl enwww.saviz.nl
(Steunfonds)
"Utrecht lost ereschuld
in met onthulling Joods
monument"
Donderdag 29 oktober om
18.00 uur wordt in de
Utrechtse Johan van
Oldenbarneveltlaan vlakbij
het Spoorwegmuseum het Joods monument
onthuld. U bent daarbij van harte welkom. Er
staat dan een gedenkmuur van zeven meter
breed en drie meter hoog, met daarop de namen
van alle 1.239 tijdens de Tweede Wereldoorlog
omgekomen Joodse medeburgers van onze stad.
Voor de muur komt een platform van Jeruzalemsteen met op de hoek van het platform een
grote Sjofar in brons op een betekenisvolle
sokkel. De Sjofar (het Hebreeuwse woord voor
ramshoorn) is gericht op het Oosten en vormt
een teken van hoop bij een dieptreurig
gebeuren. Want wat is er midden in de oorlog
gebeurd? Onze toenmalige Joodse stadgenoten
zijn grotendeels via datzelfde Spoorwegmuseum,
toen Maliebaanstation geheten, om hun Joodzijn 's nachts en 's morgens vroeg (want dat gaf
het minste kabaal) weggevoerd en nooit meer
teruggekomen.
Programma
Het voorlopige programma voor de
onthullingsbijeenkomst op 29 oktober tussen
18.00 en 19.00 uur ziet er als volgt uit:
1. Openingswoord door voorzitter Wim Rietkerk
van de Stichting Joods Monument Utrecht.
2. Toespraak en onthulling door de
burgemeester van Utrecht, mr. J. van Zanen.
3. Blazen op een sjofar door rabbijn Arjeh Heinz.
4. Het zeggen van het Kaddiesj door Moshe
Lewkowitz.
5. Toespraak namens de nabestaanden door
mevrouw Hadassah Hirschfeld-Reichmann.
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6. Het lezen van een gedicht door mevrouw Els
van Starborch.
7. Toespraak door opperrabbijn Binyomin
Jacobs.
8. Ter afsluiting: Lied 'Eli, Eli', te zingen door
Moshe Lewkowitz.
Nog een tekort
"We zitten nog met een tekort van 35.000 euro,"
aldus Wim Rietkerk, en het zou natuurlijk mooi
zijn als na vijf jaar van voorbereiding het hele
project op 29 oktober kan worden afgerond. Er
zijn al duizend namen van Joodse slachtoffers op
het monument 'geadopteerd', voor vijftig euro
per naam. Er zijn nu nog ruim tweehonderd
namen over en wanneer mensen die alsnog voor
hun rekening willen nemen, dan komen we ook
financieel richting voltooiing van het monument.
Wie 50 euro overmaakt op
NL26RABO0113842570 ten name van Stichting
Monument Utrecht met vermelding van zijn/haar
adres, krijgt een certificaat toegestuurd."
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Rietkerk, telefoon (030) 2316933 en email: info@joodsmonumentutrecht.nl. Meer info
ook via de website van de stichting:
www.joodsmonumentutrecht.nl.
De 7 werken van Barmhartigheid
Filmavond Marcuskerk op vrijdag 16 oktober
In het kader van ons jaarthema ‘de 7 werken van
Barmhartigheid’ staat in oktober
het zesde werk centraal:
bezoeken van gevangenen. Op
vrijdag 16 oktober organiseren
wij in de marcuskerk een
filmavond waarop de film ‘Adams
Æbler’ (Adams Appels) zal
worden vertoond.
Deze Deense film van iets meer
dan anderhalf uur is gemaakt door regisseur
Anders Thomas Jensen en vertelt het verhaal over
Adam, die vrijkomt uit de gevangenis en als
resocialisatie terecht komt in de parochie van
priester Ivan, die al verschillende ex-criminelen
weer op het rechte pad heeft weten krijgen.
19:45 inloop , 20:00 aanvang
21:40 napraten onder het genot van een drankje.
Iedereen (kijkwijzer 12 jaar) van harte welkom!
Ds. Hans Koops, Emmy Sieg en Jeroen ’t Hart

Voor het verjaardagfonds ontvingen wij:
Dhr. L. de K. € 10,-- Hartelijk dank.
De kerkbloemen gingen de afgelopen
maand met een hartelijke groet naar:
06-09-2015 Mw. M. Jansen - van der Linden
Fam. Scholten
20-09-2015 Mw. K. Brinkmann-Antonides
Mw. G.L. Klein-Bannert
Wij zijn blij dat we deze maand ook een legaat
mochten ontvangen van
Mw. E.C.-W. ter waarde van € 2.111,--.

Samen eten is vaak
gezelliger dan in je
eentje eten.

Op dinsdag 20 oktober, 17 november,
en in 2016 op 19 januari, 16 februari, 15 maart,
19 april en 17 mei is onze gastvrije kerk weer
open om met elkaar weer te genieten van onze
gezamenlijke maaltijden.
Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een
drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en
u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten.
De kosten bedragen € 5,- per maaltijd. De
maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht, een
nagerecht en een kopje koffie/thee met iets
lekkers. Wel graag van te voren opgeven bij
Bernardine Rensen, telefoon 030 - 273 37 14 .
namens de maaltijdgroep, Riek Smit

Copij voor het novembernummer
voor maandag 27 oktober 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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