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Zondag 1 november om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
gedachtenisdienst

1e collecte:

kerk in actie Zending

Zondag 1 nov. is het begin van
de Zendingsweek en de collecte
is dan bestemd voor een project
in Thailand voor Theologisch
onderwijs aan studenten uit
allerlei Aziatische landen o.a.
Myanmar, zodat zij niet naar
Engeland of Amerika hoeven te
verhuizen voor hun studie.
Hendrie van Maanen, samen met echtgenote
Adriana de Fijter met hun twee kinderen, werken
daar en zijn uitgezonden via de Nicolaïkerk in
2013.
Hij geeft les in het Nieuwe Testament en zij werkt
voor onderzoek naar de vele vluchtelingen in dat
gebied.

2e collecte:

opbouw wijkgemeente

Zondag 15 november om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
oogstdienst
1e collecte: kerk in actie Diakonaat
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
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. We lezen Mt. 5, 1 – 12: de
zaligsprekingen. Dit is de lezing die hoort bij het
feest van Allerheiligen; en omdat Allerheiligen
en Allerzielen bij elkaar horen, past dit gedeelte
uit de Bergrede goed op deze
gedachteniszondag.
Wij noemen de namen van hen die tussen
1 november 2014 en 1 november 2015 zijn
overleden.
27-01-2015 Aart Veenendaal
16-02-2015 Jitske Vink-Bosma
10-04-2015 Jantje Gijsberta van Beek-de Vos
23-04-2015 Kasper Johannes Jansen
10--5-2015 Oentje Hiemstra-Kloosterman
24-05-2015 Tjitske Molenaar-Faber
07-06-2015 Lieuwe Hiemstra
23-06-2015 Johanna Cornelia Kleinlooh
02-07-2015 Thekla Elisabeth Nauta-Hellema
16-07-2015 Petrus Anthonie Anthonides
17-07-2015 Elida Catharina Wolffensperger
24-07-2015 Gijsbert de Beer
03-08-2015 Sophia Christina de Kruif-Dorland
14-08-2015 Wilhelmina de Bruin
22-10-2015 Louisa Johanna Rutgers-van den Berg
15 november: Oogstdienst en Avondmaal
Op deze dag gebruiken we de lezingen van de
Dankdag voor Gewas en Arbeid (die eigenlijk op
4 november valt): Spreuken 6, 6 – 11(over de
les die de mieren ons kunnen leren) en Marcus
4, 26 – 34 (over de zaaier die slaapt terwijl het
graan groeit en over het mosterdzaadje: beide
gelijkenissen over het koninkrijk). Wat hebben
deze teksten ons te zeggen over onze omgang
met de schepping en met arbeid; en over de rol
die het komende koninkrijk kan spelen in onze
dagelijkse leven?
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 4e Adventszondag.
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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: eerste keer op 4
november!
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.).
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.)
 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 !
Onderscheiding voor onze jubilerende
organist
Op zaterdag 10
oktober is in
Scherpenzeel
gevierd dat
Wilfred Folmer 25
jaar kerkorganist
is: hij begon in
1990 in
Overberg, vanaf
1997 in
Scherpenzeel en
vanaf 1998 ook
in de
Wilhelminakerk.
Hij kreeg die
middag een
orgelconcert door
zijn bewonderde
collega Ben van Oosten, met aansluitend
receptie, aangeboden; ongeveer 20
Wilhelminakerkers zijn daarbij geweest.
Zij hebben die middag bovendien kunnen
meemaken dat Wilfred een onderscheiding kreeg
van de landelijke PKN-commissie voor
Kerkrentmeesterlijk Beheer; en bovendien een
koninklijke onderscheiding (lid Orde van Oranje
Nassau) vanwege niet alleen het 25-jarig
organistschap, maar ook omdat hij daarnaast
veel vrijwillig doet, o.a. het bouwen en beheren
van enkele orgelwebsites, de website voor onze
eigen kerk, het mede organiseren van
marktconcerten in Scherpenzeel en enkele
bestuurslidmaatschappen.
Wij feliciteren Wilfred met deze
onderscheidingen en hopen dat hij nog lang
onze organist blijft!
Geslaagde
babbel
tructraining
tijdens inloop 1
oktober
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Tijdens de inloopmiddag in de Huiskamer op 1
oktober werd een training gehouden tegen
babbeltrucs. De aanwezigen kregen van trainer
Harry van Schaik op een ludieke manier allerlei
tips om weerbaar te zijn tegen mensen die op
slinkse manieren proberen bij je binnen te
komen, je geld afhandig te maken of je iets aan
te praten. In het kader van de Week van de
Veiligheid kwam er zelfs nog een bijzondere
bezoeker langs: burgmeester Jan van Zanen. In
zijn digitale dagboek op de website van de
gemeente Utrecht schrijft hij zelf:
‘Ik sluit in het kader van de internationale Dag
van de Ouderen aan op een training omgaan
met babbeltrucs'. In de huiskamer van de
Schildersbuurt, aan de Hobbemastraat naast de
Wilhelminakerk vindt de training voor senioren
plaats. Trainer Harry van Schaik en
wijkbureaumedewerker
Lukas van den Boom praten
me bij. De senioren doen
een rollenspel met actrice
Emmy van Wijk en de
wijkagente Mirjam Meeuwis.
Emmy probeert trucs uit bij
de deelnemers. Een aantal
van hen heeft te maken
gehad met een babbeltruc.
Oplichters verzinnen de gekste verhalen om
mens geld afhandig te maken. Iedereen kan
gedupeerd raken van zo’n misleidend gesprek.
Toch lopen 65-plussers een verhoogd risico om
slachtoffer te worden.
Krijg na afloop van trainer Harry een certificaat
ere-ambassadeur senioren veiligheid. Deel een
tas met veiligheidsbrochures uit om de
deelnemers van de cursus te bedanken. Reik de
eerste tas uit aan de 91-jarige mevrouw KaajanDieters. Goed initiatief. En het werkt. Bij
binnenkomst roept een van de dames: 'Wie bent
u? Kunt u zich identificeren?'. Zo die zit.’
(Uit het dagboek van burgemeester Jan van
Zanen: 1 oktober 2015).

gastvrouwen en andere aanwezigen, iets lezen,
een spelletje doen.
Op de eerste donderdag van de maand is er
vaak iets extra’s.
Op 5 november worden er gezellige Hollandse
liedjes gezongen door en met Toos (zang) en
Leonoor (piano). Meer informatie bij
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.
Op 3 december wordt een hilarisch
Sinterklaasspel gespeeld met de aanwezigen.
Iedereen welkom!

Filmavond 13 november
Elke twee maanden is in de Huiskamer van de
Schildersbuurt (Hobbemastraat 41) een
filmavond. Steeds worden films getoond die te
denken geven en aanleiding tot een nagesprek.
Op vrijdag 13 november draaien we de film
‘Everybody’s fine’. In deze film uit 2009 spelen
o.a. Robert De Niro, Drew Barrymore en Kate
Beckinsale. Kersverse weduwnaar Frank besluit
zijn vier kinderen een verrassingsbezoek te
brengen. Geen enkele zoon of dochter is echter
zoals hij zich had voorgesteld. Hoe gaat hij
daarmee om?
Vrijdag 13 november 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, 0618419992 of diana.rusch@versatel.nl.

Huiskamer – 5 november zingen en 3
december Sinterklaasspel
Elke donderdag tussen 14.30 – 16.00 uur bent u
welkom in de Huiskamer van de Schildersbuurt
(Hobbemastraat 41). U kunt er gezellig
koffie/thee drinken, een praatje maken met de
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2 december: rondleiding Catharijneconvent
In het kader van ons Vriendenlidmaatschap
kunnen we dit jaar nog één keer met een groep
naar het Catharijneconvent. Dat zal gebeuren op
woensdagochtend 2 december vanaf 10 uur. We
krijgen dan een rondleiding langs de
tentoonstelling ‘De heksen van Bruegel’.
Eenmalig is een unieke collectie
heksenvoorstellingen uit de roerige periode van
heksenvervolgingen in de Nederlanden (14501700) te zien. Deze tentoonstelling toont dat
niemand minder dan Pieter Bruegel aan de wieg
staat van de verbeelding van de heks zoals we
die nu kennen.
Na afloop kan wie dat wil, op eigen gelegenheid
het museum bezoeken. De kosten zijn laag: de
entree is gratis, we hoeven alleen de rondleiding
te betalen en een euro pp. voor een kopje koffie
na afloop. Iedereen kan mee! Aanmelden is
noodzakelijk, bij marianvangiezen@online.nl of
06-18419992.
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 0618419992.
Medewerkers Lichtjestocht gevraagd
Vorig jaar was de eerste Lichtjestocht in Oost –
en meteen een groot succes! Dit jaar wordt op
vrijdag 18 december van 18 – 20 uur opnieuw
een Lichtjestocht georganiseerd: een wandeling
door het Wilhelminapark en omgeving, door
kaarsjes verlicht, langs diverse scènes uit het
Kerstverhaal. Onderweg staan af en toe koortjes
te zingen en aan het eind is er natuurlijk een
Kerststal. Ook zullen er koffie/thee/warme
chocolademelk en versnaperingen verkrijgbaar
zijn.
Om de tocht ook dit jaar weer tot een succes te
maken, zijn veel medewerkers nodig: mensen
die de lichtjes neerzetten en bijhouden, mensen
die helpen met oversteken, met de catering,
mensen die zingen of toneelspelen en mensen
die allerlei andere hand- en spandiensten
verlenen.
Wie wil helpen? Meld u/je dan aan via
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

Zegening met doopwater bij een uitvaart
Bij de voorbereiding van een uitvaart vraag ik
vaak aan de familie (of al vóóraf aan degene die
stervende is) of zij het mooi vinden als tijdens
de uitvaartdienst de overledene wordt gezegend
met doopwater. Dit gebruik is mijzelf vanuit de
RK traditie vertrouwd, maar het staat ook als
mogelijkheid vermeld in het Dienstboek van de
Protestantse kerk uit 1998.
De voorganger kan de kist besprenkelen (in de
vorm van een kruisteken) met doopwater, met
bijvoorbeeld de woorden: ‘Als teken van het
geloof dat wij in leven en sterven aan God
toebehoren zegen ik dit dode lichaam in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest’.
Zelf zeg ik er altijd ongeveer de volgende tekst
bij: ‘Ten teken van onze hoop, dat God aan deze
mens en aan ons allen een nieuw en onsterfelijk
lichaam zal geven, en om te getuigen van ons
geloof in de opstanding, ga ik nu haar/zijn dode
lichaam zegenen met doopwater.
Dat water herinnert ons aan de doop, waarmee
zij/hij zelf ooit is opgenomen in de gemeenschap
van gelovigen. Met ditzelfde doopwater doen wij
haar/hem nu weer uitgeleide’.
Als deze symboliek de nabestaanden
aanspreekt, kan dit aan het eind van de
uitvaartplechtigheid gedaan worden.
Ds. Marian van Giezen
Vanuit de Diaconie
Zondag 15 november vieren we de Oogstdienst.
We vragen levensmiddelen voor de Voedselbank
in Lunetten. Het aantal mensen dat een beroep
doet op de Voedselbank is toegenomen
en veel mensen zijn van deze voedselpakketten
afhankelijk.
De bekende tasjes en boodschappenlijstjes
liggen vanaf 1 november op de tafel in de
ontmoetingshal.
Zondag 15 november kunt u de gevulde tasjes
mee terugnemen naar de kerk.
Als u niet in de gelegenheid bent om de tasjes
met boodschappen te vullen, dan kunt u ook
geld geven. Hiervoor liggen speciale envelopjes
op de tafel in de ontmoetingshal en oo hiermee
is de voedselbank erg geholpen.
U kunt evt donderdag 5 november van 19.00
uur – 20.00uur uw giften afgeven in de
Martenskamer.
Volgt u a.u.b. de aanwijzingen op het lijstje voor
wat betreft de artikelen en de
houdbaarheidsdatum!
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Voor meer informatie kunt u terecht bij Riek
Smit of Wil Smith.

We mochten een gift ontvangen
van Mw. J. v.d. L., groot € 100,-Hiervoor hartelijk dank.
De bloemen gingen met een hartelijke groet
van de gemeente naar:
04-10-2015 Mw. F. van Koppenhagen-Schild
18-10-2015 Fam. Bordewijk-Val
Fam. Bouwmeester-Wolters

Samen eten is vaak
gezelliger dan in je
eentje eten.
Op dinsdag 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. Wel graag van te voren opgeven bij
Bernardine Rensen, telefoon 030 - 273 37 14 .
namens de maaltijdgroep, Riek Smit

Copij voor het decembernummer
voor maandag 23 november 20.00 uur.
Liesbeth Kramer-Nauta
J. van Ruisdaelstraat 77
Tel. 030-2521556
e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl
5

