zijn? Voor wie kunnen wij (nog méér) een
naaste zijn?
Contact en Informatie
mededelingenblad
Wilhelminakerk
Jaargang 11 no.9
september 2015

Zondag 6 september om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
startzondag
1e collecte: sted. missionair werk
2e collecte: missionair werk en kerkgroei

Huwelijk
Als Wilhelminagemeente
ontvingen wij een uitnodiging
voor het huwelijk van Anja
Boevé en Alex Brinkman, op
zaterdag 26 september om
14.00 uur. Anja is een aantal jaren actief
gemeentelid bij ons geweest. Samen komen ze
af en toe naar de Wilhelminakerk; ze voelen zich
zo thuis bij ons dat ze hun huwelijk in onze kerk
willen vieren. Ze hopen dat er flink wat
gemeenteleden mee willen vieren. Wees dus
welkom

Zondag 20 september om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
1e collecte: stedelijk missionairwerk
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
6 september
Startzondag in het teken van het jaarthema
‘Goede buren’. In overleg met een aantal
jongere gemeenteleden en andere betrokkenen
is een anders-dan-anders viering voorbereid. Als
Bijbellezingen is gekozen voor Ex. 20, 17 – het
‘gebod’ dat over onze relatie tot onze naasten
gaat – en Luk. 15, 8 – 10, waarin een vrouw
met haar buren viert dat ze iets waardevols
heeft (terug)gevonden. Wat kunnen wij zelf met
onze buren delen, en wie zijn eigenlijk onze
buren? Daarover gaan we vandaag op
verschillende manieren met elkaar aan de slag.
We besluiten de Startzondag met een lunch.
Welkom om tot een uur of 13 te blijven!
20 september
Deze dienst is eigenlijk een vervolg op de
Startzondag: we nodigen onze buren uit en
hopen op mooie ontmoetingen! We horen enkele
verhalen over hoe in de afgelopen tijd contacten
met buren zijn gelegd en wat dat heeft
‘opgeleverd’. Als lezing is gekozen voor het
verhaal over de barmhartige Samaritaan (Luk.
10, 25 – 37): wie is de naaste van de mens in
nood? Hoe kunnen wij voor elkaar een naaste

Meditatiemomenten weer gestart
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.
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Filmavond vrijdag 11 september - My
name is Khan
Let op: aanvang
19.00 uur! (lange
film)
Rizvan Khan is een
eerzame moslim die
lijdt aan het
Aspergersyndroom.
Na de dood van zijn
moeder verhuist hij
vanuit India naar
de VS. Hij valt als
een blok voor de
mooie
Hindoestaanse
Mandira, een
alleenstaande
moeder. De gebeurtenissen van 11 september
2001 veranderen hun leven drastisch: plotseling
wordt hij als terrorist beschouwd. Wanneer de
zoon van Mandira gedood wordt, gaat Khan op
weg om de president te spreken. Tijdens deze
bijzondere tocht wordt Rizvan een symbool van
verzet, vrede en mededogen.
Vrijdag 11 september 19.00 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, 0618419992 of diana.rusch@versatel.nl.
15 september - Lezing over ‘Ouderen en
ziekenhuisopname’
In de Huiskamer van de Schildersbuurt
(Hobbemastraat 41) wordt komend seizoen een
serie lezingen gehouden over onderwerpen die
vooral voor ouderen interessant zijn. De eerste
lezing is op dinsdagmiddag 15 september van
15.00 – 16.30 uur. Dr. Jita Hoogerduijn spreekt
over de nasleep van ziekenhuisopnamen. Een
ziekenhuisopname kan gepaard gaan met
complicaties die te maken hebben met het ouder
worden. Deze kunnen er uiteindelijk toe leiden
dat een oudere patiënt minder zelfstandig wordt.
Waar kunt u zelf op letten en hoe kunt u zelf
complicaties mogelijk voorkomen. 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.

Bijbel en Kunst 23 september
Op woensdag 23 september 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 Abraham en 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.
Inloop Huiskamer donderdag 1 oktober
Word geen slachtoffer van een babbeltruc! Kom
naar de training
Bijna elke week verschijnt er wel een bericht in
de krant van oplichters die met een smoes bij
bewoners aanbellen en hen geld afhandig
proberen te maken. Eenmaal binnen speuren ze
de kamers af en nemen mee wat ze te pakken
kunnen krijgen. Meestal is dat geld, een
portemonnee of sieraden. Ook wordt geprobeerd
mensen af te leiden tijdens het pinnen. Vooral
oudere mensen worden slachtoffer van dit soort
babbeltrucs.
Om dit te voorkomen en u alert en weerbaar te
maken is er op donderdag 1 oktober van
14.30-16.30 een training ‘Omgaan met
Babbeltrucs’ in de Huiskamer van de
Schildersbuurt, Hobbemastraat 41.
De training richt zich op kennis over vormen van
babbeltrucs en hoe deze in zijn werk gaan.
Daarnaast wordt de kennis door middel van
rollenspellen in de praktijk geoefend. U bent
vanaf 14.15 uur welkom.
Graag even vooraf aanmelden bij
marianvangiezen@online.nl, 06-18419992.
De kerkbloemen gingen de afgelopen
maand met een hartelijke groet naar:
17-07-2015 Mw. A. Ebling
02-08-2015 Mw. K. Antonides-van Welzen
21-08-2015 Mw. I-L. van
Haastert.
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niets, en het kan veel duidelijkheid opleveren.
Schroom daarom niet om vragen te stellen.
In de komende maand zal het sectieteam de
gemeente informeren over het vervolg van de
procedure.
Alfred Boom, namens het sectieteam
Collecte opbrengst juli en augustus
5 juli
geen dienst wegens toerstart
19 juli Wijkdiaconie
€ 50,30
Opbouw wijkgemeente
€ 60,10
2 aug sted. missionair werk
€ 43,70
Opbouw wijkgemeente
€ 51,75
16 aug Kerk in actie zending
€ 69,70
Opbouw wijkgemeente
€ 91,47
De volgende giften mochten wij afgelopen
maand voor de Wilhelminakerk ontvangen:
mw. G. G
€ 300,-mw. E.C. W
€ 1.000,-Hartelijke dank voor uw gaven.

Bericht van ‘Harten voor Sport’
Graag willen wij jullie alvast informeren dat
medewerkers van Stichting Academie Instituut
en Harten voor Sport een gratis fittest
organiseren voor 50+ bewoners uit de wijk
Oost. De fittest is op maandag 2 november van
15-18 uur bij Academie Instituut. Er wordt
getest op lenigheid, knijpkracht, bloeddruk, BMI
en een conditie (fiets/wandel)test. Na afloop
krijgen de bewoners een persoonlijk paspoort en
een verantwoord beweeg advies. Zijn bewoners
geïnteresseerd, kunnen zij zich opgeven via:
Academie Instituut 030-2515596 toestel 1 of
aan de balie, of bij linda@hartenvoorsport.nl
Diaken gezocht
Het moderamen van
de wijk MarcusWilhelminakerk heeft
besloten om een
vacature voor twee diakenen open te stellen.
In het diaconieberaad is om praktische
redenen besloten om dit per sectie apart te
organiseren. Gemeenteleden die interesse
hebben om diaken te worden in de sectie
Wilhelminakerk en iedereen die meer wil
weten over de inhoud van deze functie, wordt
gevraagd om contact op te nemen met één
van de sectieteamleden van de
Wilhelminakerk. Een gesprek verplicht tot

Financiën Wilhelminagemeente
De Wilhelminagemeente heeft in 2015
€ 100.000 nodig aan giften. In de begroting is er
rekening mee gehouden € 64.500 aan kerkelijke
bijdragen te ontvangen. Dat is € 35.900 te
weinig. Het sectieteam vraagt aan alle
gemeenteleden om mee te helpen het tekort
weg te werken. Op de thermometer in de
Wilhelminakerk wordt met kleuren bijgehouden
hoeveel giften er inmiddels zijn toegezegd en
hoeveel daadwerkelijk is ontvangen.
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
verwachten tekort te komen in 2015 (€ 35.900)
Hoe meer we van het rood wegwerken, des te
lager is het tekort over 2015 zijn. Tot en met juli
2015 heeft de Wilhelminakerk bijna € 50.000
aan AKB bijdrage ontvangen. Dat is € 10.000
meer dan vorig jaar over dezelfde periode. Er is
daarom goede hoop dat we met elkaar meer
kunnen opbrengen dan begroot. Het sectieteam
gaat vol goede moed verder met geldwerving.
Hartelijk dank voor uw bijdrage tot nu toe.
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Aftrekbaarheid Giften
Er is veel onduidelijkheid over de mate van
aftrekbaarheid van giften, die worden gestort op
de (wijk)bankrekening van de Wilhelminakerk
(beheerd door onze penningmeester Ab de
Gooijer). De protestantse gemeente Utrecht
(PGU) is door de belastingdienst aangemerkt als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze ANBI status geldt ook voor onze
wijkrekening. Dit betekent dat u giften voor het
volledige bedrag mag aftrekken van de
inkomstenbelasting. De belastingdienst maakt
onderscheid tussen gewone giften en giften met
een periodiek karakter. Een periodieke gift
mocht u tot 2014 alleen aftrekken als u deze
had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft
dit niet meer. U kunt kiezen of u dit doet bij
notariële akte of via een schriftelijke
overeenkomst bij de instelling (bv. PGU)
waaraan u de gift doet. Ook als u voornemens
bent een schenking te doen, gelden er
bijzondere belastingregels. U kunt hierover meer
vinden op de websites van de belastingdienst of
van de PGU.
Geldwervingsactie
Het is geruime tijd stil gebleven rondom de
geldwervingsactie, die in juni is gestart. Medio
augustus is ook een tweede groep schriftelijk
benaderd om een extra bedrag toe te zeggen om
het kerkgebouw langer open te houden en de
revitalisering mogelijk te maken. Een deel van
deze tweede aangeschreven groep heeft een
brief ontvangen, waarin geen inleveradressen
zijn vermeld voor de retourstrook. Deze omissie
zal zo spoedig mogelijk worden hersteld per email of per brief. In de vakantieperiode hebben
ca. 40 personen een schriftelijke toezegging
gedaan ten bedrage van € 13.000,--. Hartelijk
dank daarvoor. Het mondeling toegezegde
bedrag is groter, omdat alleen de schriftelijke
toezeggingen zijn meegeteld. Het is een mooi
begin, maar we zijn er nog niet. Zoals u weet is
er ca. € 38.000,- nodig. Nu de (zomer) vakantie
ten einde is, willen wij u vragen –als u nog niets
heeft toegezegd- te bezien of u de komende
weken ook een bedrag kunt toezeggen. Graag
verzoeken wij u uw toezegging of reactie
schriftelijk (retourstrookje/zelf geschreven
briefje) of per e-mail kenbaar te maken. Op de
achterzijde van de u toegezonden brief vindt u
namen en adressen van personen, aan wie u uw
toezegging/reactie kunt sturen.

Samen eten is vaak gezelliger dan in je
eentje eten.
Op dinsdag 15
september, 20 oktober,
17 november,
19 januari 2016,
16 februari, 15 maart,
19 april en 17 mei in
onze gastvrije kerk weer open om 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.
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
Kokers gevraagd
Op de dinsdagen 15 september, 20 oktober, 17
november, 19 januari, 16
februari, 15 maart, 19 april en 17
mei wordt er in de
Wilhelminakerk een wijkmaaltijd
geserveerd, telkens om 17.30
uur. We hebben dringend
behoefte aan een uitbreiding van
de groep van kokers.
Een koker kookt thuis een eenvoudige maaltijd
voor ongeveer 8 mensen en brengt dit tussen
17.15 en 17.30 in de Wilhelminakerk. De kosten
worden uiteraard vergoed. Je kunt zelf mee-eten
of niet. In het laatste geval bezorgen we de lege
pan weer bij je thuis.
Als je ons wilt helpen en een paar keer per jaar
wilt mee doen (we verdelen de data in onderling
overleg, per keer hebben we 4-5 mensen nodig),
dan ben je van harte welkom!!!
Je kunt je opgeven bij Gery Gorter, telefoon 06
51683878 of via mail gery.gorter@planet.nl
Namens de organisatie, Gery Gorter
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Zanggroepje
Wilhelminakerk
Na een periode van
zomerse rust gaat ons
zanggroepje weer van
start.
Op 7 september komt de
liedboekcommissie bijeen om de mogelijke
liederen voor het komende seizoen te
bespreken.
In principe zal het zanggroepje dan weer samen
oefenen voor de diensten. In elk geval
zondagmorgen 9.15 uur en zo mogelijk ook
1x in de maand op vrijdagmorgen.
Het is natuurlijk altijd leuk als er meer zangers
zijn. Aarzel niet en geef je op; dan zet ik je in
elk geval op de mailinglijst voor de oefendata.
Dus tot ziens?!
Klankvolle groet namens ons zanggroepje,
Edith Tilanus tilanus@zonnet.nl
BIJBELLEESKRINGEN
In het nieuwe seizoen willen we graag doorgaan
met de Bijbel leeskringen.
De kring voor oudere gemeenteleden komt bij
elkaar één keer per maand op vrijdagmiddag
van 15-17 uur, zo mogelijk in de huiskamer van
de kerk. De kring voor alle leeftijden is bij
iemand thuis van 19-20 uur, liefst op
donderdagavond.
Dit jaar willen we beginnen met het bespreken
van een aantal gelijkenissen die Jezus ons
vertelde, maar hier gebruiken we een boekje bij
met als titel: “Onvoorstelbaar” De studies zijn
geschreven door Bernhard Reitsma. Hij werkte
meerdere jaren als theoloog in Libanon, waar de
cultuur van het Midden-Oosten ons een beter
zicht kan geven op de bedoelingen van de
gelijkenissen. Geplaatst in hun context wordt de
kracht van de verhalen duidelijker, dan wanneer
we ze met onze westerse ogen lezen.
Ieder die mee wil doen is welkom. Informatie
over startdatum enz. bij Riet Vlieger,
Jan van Scorelstraat 36, tel. 2540521 of e-mail:
maria.vlieger@gmail.com

Zingen was haar en haar broers en zusjes met
de paplepel in gegoten en ze hield het vol zolang
haar de adem ervoor werd gegeven.
Na haar eindexamen gymnasium werd Lied
medisch laborante, totdat ze besloot het roer om
te gooien en zich liet omscholen tot
beroepskeuze-adviseur.
Lied kon van kleine dingen genieten, zoals van
een bloeiende magnolia voor haar raam, een
wandelingetje naar de Kromme Rijn en de
kerstviering voor ouderen in de Wilhelmina.
De laatste jaren van haar leven, en in het
bijzonder de laatste maanden, waren erg zwaar
voor Lied. Haar dood op 17 juli, enkele dagen
voor haar 95e verjaardag, kwam dan ook als een
verlossing. Bovenaan de rouwkaart stond op
verzoek van Lied “A Dieu”. Een mooiere laatste
wens had zij niet kunnen nalaten.
(ds. Jacqueline Broeyer-Bogers)

Kamer gezocht
Dag, mijn naam is Femke, ik ben
27 jaar oud en woon nu in
Groningen. Ik ben op zoek naar
woonruimte in Utrecht, omdat mijn
vriend daar ook woont. We zijn
van plan daar samen een kerk te zoeken. Ik ben
een vriendelijke, nette, christelijke vrouw,
afgestudeerd in Geschiedenis en op het moment
weer werkzoekend. Ik zoek een kamer van
minimaal 20m2 (ivm thuiswerken), huisgenoten
of hospita zijn geen probleem, eigenlijk wel
gezellig, de huurprijs mag rond de €400,- liggen.
Weet u iets of heeft u tips, wilt u dan mailen
naar femke_oenema@hotmail.com? Bedankt!

In memoriam Elida Catharina
Wolffensperger
Vele jaren was Elida Catharina, beter bekend als
Lied, Wolffensperger een vertrouwd gezicht in de
gemeente van de Wilhelminakerk. Met hart en
ziel was ze ouderling voor het AZU/UMC en met
evenveel enthousiasme zong ze in de cantorij.

Copij voor het oktobernummer
voor maandag 28 september 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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