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Zondag 6 december om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
2e advent

1e collecte:
2e collecte:

Sted. Diaconaal Jeugdwerk
pastoraat

Zondag 20 december om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
4e advent S + T
1e collecte: sted. Diaconaal doel 4:
vluchtelingenwerk
2e collecte: opbouw wijkgemeente
Vrijdag 25 december 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
1e kerstdag
1e collecte: Kerk in Actie: kinderen in de knel
Kerst is het feest
van het licht.
Jezus werd
geboren en
maakte Gods licht
zichtbaar voor
iedereen. In deze
tijd delen we dit
licht met elkaar. We geven het door aan kinderen in
Moldavië voor wie het leven vaak donker is. Zij
verlangen naar een uitgestoken hand, een warm
hart en een sterke schouder. Wilt u een licht voor
hen zijn? Geef voor het leven van kwetsbare
kinderen in Moldavië.

2e collecte:

opbouw wijkgemeente

radio: www.kerkomroep.nl
Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

Bij de zondagen
6 december
Op deze tweede Adventszondag horen we
Maleachi 3, 1 – 4 (over de komst van de Heer en
wat dat allemaal teweegbrengt) en Lucas 3, 1 –
6 (verkondiging door Johannes de Doper,
aanhakend bij de profetie van Jesaja). Johannes
spreekt over ommekeer: iedereen kan zichzelf
en daardoor de wereld veranderen. Wat een
kans krijgen we – iedere Advent weer! Wat kan
er allemaal niet gebeuren als wij ons omkeren
naar elkaar? Het is goed om ons daar in deze
tijd op te bezinnen.
20 december Cantate Weihnachtsoratorium
in Wilhelminakerk
Op zondag 20 december zal er een heel
bijzondere dienst zijn: een projectkoor en orkest
Collegium Musicum Traiectum (allemaal jonge
musici) zal tijdens de dienst de eerste Cantate
uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach
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. Het
Collegium Musicum Traiectum wordt begeleid
door professionele musici; Gilles Michels zal het
uiteindelijke concert dirigeren, Michiel Meijer
begeleidt het koor en de solisten en zal zelf ook
als solist optreden tijdens het concert. Paulien
Kostense begeleidt het orkest en zal tevens een
deel van het concert dirigeren.
Lezingen zijn: Micha 5, 1 – 4a (de voorspelling
aan Betlehem dat uit dit kleine plaatsje een
groot herder en heerser zal voortkomen) en
Lucas 1, 39 – 45 (de ontmoeting van Maria met
haar nicht Elisabeth, beiden
onverwacht
zwanger).
Kerstmis: 25 december 10.00 uur
Onze Kerstdienst is dit jaar op Eerste Kerstdag,
25 december om 10.00 uur (dus niet op
Kerstavond, zoals per abuis in Kerk in de Stad
staat). 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!
De Kerstviering wordt een feestelijke viering
voor jong en oud, met veel muziek (o.a. een
trompettist), kerstliederen, een mooi verhaal
voor de kinderen en na afloop gezellig
koffiedrinken met iets lekkers erbij.
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In memoriam
Op 22 oktober is overleden Louisa Johanna
Rutgers - van de Berg, op de leeftijd van 94
jaar. Zij woonde aan de Marislaan 15. Loes
Rutgers is vroeger heel actief geweest in de kerk
in Utrecht, o.a. bij de Stadszending. Zij is,
hoewel ze al een tijd niet meer fysiek naar de
Wilhelminakerk kwam, steeds met ons
verbonden gebleven. Als jonggetrouwd stel
hebben Loes en haar man Gerrit in de Tweede
Wereldoorlog in Arnhem de evacuatieperiode
meegemaakt, iets dat haar leven getekend
heeft. Gerrit overleed in 1972, veel te jong en
sindsdien is ze 43 jaar alleen geweest. Ze voelde
zich heel verantwoordelijk voor haar gezin van
vier kinderen. Inmiddels zijn daar klein- en
achterkleinkinderen bijgekomen, van wie ze
altijd erg genoten heeft. Lous Rutgers heeft
haar leven dankzij haar doorzettingsvermogen
en de steun die ze altijd aan haar geloof beleefd
heeft, op een heel positieve manier opgepakt.
Zo heeft ze ook leren leven met het feit dat ze
de laatste paar jaar bijna blind was, en dat in
mei van dit jaar bij haar dezelfde ziekte werd
vastgesteld waaraan ook Gerrit overleden was.
Haar kinderen zijn de laatste weken steeds om
haar heen geweest en zo is ze thuis in alle rust
gestorven.

Lezing over ‘Beeldbellen in de zorg’ dinsdag
8 december
Op dinsdag 8 december houdt ons gemeentelid
Thijs van Houwelingen (onderzoeker aan de
Hogeschool Utrecht en gemeentelid van de
Wilhelminakerk!) een lezing met als onderwerp:
Beeldbellen met zorgverleners en familie: ver
weg voelt toch dichtbij!
In Nederland zijn er steeds meer ouderen die
'zorg op afstand’ ontvangen. Dit betekent dat zij
met hun tablet, computer of laptop via een
beeldverbinding communiceren met hun
zorgverlener. Hoe werkt dit precies en welk nut
heeft het? Ouderen gebruiken hun tablet en
computer ook om contact te onderhouden met
familie en naasten. Het is een laagdrempelige
manier om contact te hebben met mensen die
wat verder weg wonen, of niet zo mobiel zijn. In
deze lezing wordt uiteengezet welke
mogelijkheden er zijn, en wat het een oudere
kan opleveren. Heeft u zelf een laptop of tablet?
Neem deze dan mee, dan kunnen we bespreken
wat er met uw apparaat mogelijk is op het
gebied van communicatie! Iedereen van harte
welkom! Graag aanmelden via
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.
Dinsdag 8 december 15.00 - 16.30 uur, Pieter
Breughelstraat 18, Utrecht.

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.

Creatief Café
Schildersbuurt
Elke tweede en
vierde
woensdagavond van
de maand is het
Creatief Café in de
huiskamer! Een groepje enthousiaste vrouwen
tussen de 24 en de 90 komt twee keer in de
maand bij elkaar voor een gezellige creatieve
avond. Er wordt gebreid, gehaakt, er worden
kaarten gemaakt: iedereen werkt aan haar eigen
project. We wisselen tips en ideeën uit, en
helpen elkaar als we even vastlopen.
Heb je/heeft u ook zin om mee te doen? Van
harte welkom! De eerstvolgende data zijn: 9
december, 13 januari, 27 januari. Meer
informatie bij Ingrid Bolwijn:
bolwijn.ingrid@gmail.com.

Huiskamer - Inloop
Elke donderdag tussen 14.30
– 16.00 uur bent u welkom in
de Huiskamer van de
Schildersbuurt. U kunt er
gezellig koffie/thee drinken,
een praatje maken met de
gastvrouwen en andere aanwezigen, iets lezen,
een spelletje doen.
Ook op 24 en 31 december is er inloop.
Op de eerste donderdag van de maand is er
vaak iets extra’s. Meer informatie bij
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

Bidden met de Benen – ZONDAG 13
december 10.00 uur
‘Uitzicht, vergezicht en verwondering’
In het park Transwijk is in 2005 een kunstwerk
geplaatst dat het resultaat was van een project
met een basisschool. Op de heuvel in het park
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maakte de kunstenaar Anook Visser vier met
tegels beklede banken. Op de verticale delen
zijn wolken te zien – de horizontale delen staan
vol met kindertekeningen. Het thema voor het
samenwerken met de kinderen was ‘Uitzicht,
vergezicht en verwondering’.
Dit thema leent zich heel goed voor een
advents-oefening. Het wijst verschillende
aspecten aan die bij ‘verwachting’ horen – en
dat is de kern van de voorbereidingstijd op
Kerstmis.
Kom mee wandelen – Bij het kunstwerk staan
we stil bij ‘de komst van onze Heer’ in onze
wereld, in ons leven, steeds opnieuw ….. In het
moment van verdiepen onderzoeken we het
uitzicht en vergezicht dat het je geeft…. Wie
weet beleef je verwondering.
Bidden met de benen op zondag start op 13
december vanuit Isola Rosa, Marco Pololaan
115-117 op Kanaleneiland. Verzamelen en
aanvang om 10.00 uur. We beginnen met een
kort bezinningsmoment. Daarna wandelen we
ongeveer vijf kwartier, waarvan de eerste
twintig minuten in stilte. Bij terugkeer is er
koffie of thee. Besluit 12.00 uur. Wees welkom!
Meer info via
www.wilhelminakerkutrecht.nl/biddenmetdebene
n, bmdb@stmartinusutrecht.nl of via Facebook.
Lichtjestocht in Oost vrijdag 18 december
Op vrijdag 18 december wordt opnieuw een
Lichtjestocht georganiseerd in Utrecht Oost.
Tussen 18.00 en 20.00 uur start elke 20
minuten een nieuwe groep wandelaars voor een
tocht langs scènes uit het Kerstverhaal. De start
is in de Holy Trinity Anglican Church aan het Van
Limburg Stirumplein. De tocht eindigt in de
Aloysiuskerk aan de A. van Ostadelaan, waar
een levende Kerststal staat. De gehele route is
sfeervol verlicht met kaarsjes. Onderweg worden
scènes gespeeld uit het Kerstverhaal, is er
muziek en zijn er warme drankjes verkrijgbaar.
Iedereen, jong en oud, is welkom! Meer info via
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie
Alle medewerkers, gemeenteleden en relaties
van de Protestantse Gemeente Utrecht zijn van
harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie die op
donderdag 7 januari 2016 van 19.00 – 21.00
uur in de Domkerk wordt gehouden.
Tijdens een hapje en drankje is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten. Wij hopen u op 7 januari
te ontmoeten!
Met vriendelijke groeten,

Kerstviering ouderen Wilhelminakerk.
Ook dit jaar organiseren wij voor de oudere
gemeenteleden van de Wilhelminawijk een
Kerstviering. Wij komen samen op dinsdag 15
december van 10.15 uur - 13.30 uur.
Op het programma staan o.a.:
10.15 uur: Koffie of thee met iets lekkers
11.15 uur: Kerstviering met muziek, zang en
kerstverhaal.
12.15 uur: Broodmaaltijd.
Alle ouderen zijn van harte uitgenodigd. Ook de
wijkbewoners die eens een Kerstviering in de
Wilhelminakerk willen meemaken.
In verband met de broodmaaltijd moet u zich
wel even melden bij: W. de Vries-Aalten, H.
Saftlevenstraat 15, 3583 BH Utrecht
Tel: 030- 289 35 17.
e-mail: wijmiedevries@hetnet.nl
Een hartelijke groet namens de
Ouderencommissie Wilhelminakerk
W. de Vries-Aalten
Preekvoorbesprekingen: tweede keer op 5
januari 2016!
Inmiddels is er één preekvoorbespreking achter
de rug. De deelnemers kijken terug op een fijne
en inspirerende avond: samen de
Bijbelgedeeltes lezen, vooraf wat
achtergrondinformatie doornemen en vervolgens
samen doorpraten over de Bijbelgedeeltes en
over wat anderen er over geschreven hebben.
Lijkt het u/jou boeiend om eens vóóraf mee te
denken over de uitleg en verkondiging van een
bepaalde zondag? Hier is de kans! Het
Liturgieberaad organiseert dit seizoen nog twee
keer een voorbespreking. Vooraf wordt de
achtergrondinformatie verstrekt (aan wie zich
daarvoor aanmeldt), zodat u zich kunt
voorbereiden. De besprekingen worden op
verschillende tijden en dagen gepland, zodat
zoveel mogelijk mensen een keer mee kunnen
doen. Iedereen is welkom om mee te praten en
te denken op dinsdagavond 5 januari 2016 van
20 – 22 uur (voor de dienst op 17 jan.) in de
Huiskamer. Aanmelden kan bij
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.
De volgende preekvoorbesprekingen is gepland
op: maandagmiddag 4 april 2016 van 15 – 17
uur (voor 17 april).
Namens het liturgieberaad, Gery Gorter

René van Bemmel, Voorzitter Algemene Kerkenraad
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Concerten etc in de
Wilhelminakerk
Op 17 december speelt
het Kunstorkest
Nederlandse barokmuziek
in het programma 'Heel
Holland Barokt'. De
muziek die ten gehore
wordt gebracht op deze
heugelijke avond is geschreven door
componisten die op enige manier te maken
hebben met ons koude kikkerlandje.
Programma:
Carel Hacquart - Sonata nona a quattro
Pietro Locatelli - Sinfonia in Fa minore
Willem de Fesch - Concert voor twee violen,
strijkers en basso continuo
Willem de Fesch - Concert voor twee hobo's,
fagot, strijkers en basso continuo
Joseph Schmitt - Symphony Periodique in G
Donderdagavond 17 december om 20.15 uu
Wilhelminakerk
Hobbemastraat 35, Utrecht
Toegang: 9,- euro / 7,- euro (studenten)
Zaterdagavond 23 januari en zondagmiddag
24 januari speelt orkest Nota Bene in de
Wilhelminakerk
Op zaterdagavond 30 januari speelt het Ad
Hoc-orkest in de Wilhelminakerk
'Heiligen avond'
De Nicolaikerk organiseert 8 december in het
kader van het jaarthema 'Volgen, wie durft?' een
thema-avond over Heiligen, op 8 december.
Deze avond is gewijd aan ons omgaan met oude
en moderne 'Heiligen' en hoe die ons
geloofsleven kunnen verrijken. De avond begint
om 20.00 uur in de Domkerk met een bezoek
aan de Gedachteniskapel, die daar in de jaren
'70 door het Citypastoraat werd ingericht. Onze
gids bij de kennismaking met de Kapel is ds.
Hans Uytenbogaardt, die in de afgelopen jaren
nauw betrokken is geweest bij het 'updaten' van
de heiligenkalender, teksten en gebeden in de
kapel. Om ongeveer 20.30 uur maken we een
korte voettocht (of bustocht) van Dom naar
Nicolaikerk, waar Hans Uytenbogaardt ons
verder zal inleiden in het 'omgaan met Heiligen
anno 2015'. Uiteraard gevolgd door gelegenheid
voor vragen en gesprek.
Iedereen van harte welkom!

Geachte heer
Helsdingen,
Wat een ongelooflijke
verrassing heeft uw kerk
ons bezorgd!
We zijn hier erg blij
mee. Daarnaast nog een
aanzienlijk bedrag
€ 300,00 .
Wij kunnen hier,
wanneer we weinig
aangeleverd krijgen, onze voorraad weer mee
aanvullen.
Wij willen u en uw kerk heel hartelijk bedanken
voor deze geweldige steun.
Wilt u namens ons onze hartelijke dank over
brengen aan al diegene die ons een warm hart
toe dragen.
Vriendelijke groet
Namens alle deelnemers van Voedselbank
Lunetten, Marjo Vleugel
Coördinator Voedselbank Lunetten
Kerstkaarten voor gevangenen
Op zaterdag 28 november hebben we op de
Adventsmarkt van de PGU in de Pandhof van de
Domkerk onze wijkgemeente vertegenwoordigd.
Voorbijgangers konden Fairtradeproducten
kopen en kerstkaarten schrijven voor
gevangenen. Alle kaarten zijn zelf gemaakt door
mensen uit onze wijkgemeente. Er is op de
Adventsmarkt een groot aantal kaarten
beschreven door bezoekers en ook de volgende
dag na de kerkdienst in de Marcuskerk. Iemand
merkte toen op dat er ook nog een groot aantal
niet beschreven was.
Die niet beschreven kaarten zijn echter niet voor
niets gemaakt; integendeel. Deze kaarten
nemen we óók mee naar de kerkdiensten in
Vught op 6 december. Ze worden eveneens aan
de gevangenen uitgedeeld, met alvast een
postzegel op de enveloppe zodat zij ze naar een
familielid of vriend kunnen sturen. Het krijgen
van kerstkaarten om te versturen wordt altijd
erg gewaardeerd. Vaak helpt het hen over de
drempel heen om weer contact te zoeken met
hun familie of vrienden.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die voor
ons zulke bijzondere kaarten heeft gemaakt.
Emmy Sieg en Jeroen ’t Hart
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Beste gemeenteleden,
Graag wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor
de bloemen uit de kerk en al de blijken van
meeleven die ik gekregen heb in verband met de
ernstige rugklachten die half september
begonnen.
Na meerdere onderzoeken is gebleken dat het
om een ingezakte wervel gaat en verdere
behandeling door een orthopeed zal volgen.
Nogmaals veel dank en hartelijke groeten,
Riet Vlieger

Collecte opbrengst oktober en november

Financiën Wilhelminagemeente

We mochten een gift ontvangen van

Eerder hebben we u gemeld dat de
Wilhelminagemeente in 2015 € 100.000 nodig
heeft 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
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.

via de penningmeester

4 okt

Wijkdiaconie
Kerk en Israël
18 okt KiA - Werelddiaconaat
Opbouw wijkgemeente
1 nov Kerk in Actie zending
Opbouw wijkgemeente
15 nov Kerk in Actie diaconaat
Opbouw wijkgemeente

€
€
€
€
€
€
€
€

103,13
75,71
62,95
50,04
137,85
133,65
53,90
91,80

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Mw. G. € 500.--, Mw. S.€ 100,--.

voor het verjaardagfonds:
fam. B. € 25,00.

Hiervoor hartelijk dank.

Namens de redactie
Gezegende kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2016

Tot en met oktober 2015 heeft de Wilhelminakerk ruim € 58.000 aan AKB bijdrage ontvangen. Samen zijn we op weg om meer te
geven dan begroot. Hartelijk dank voor uw
bijdrage tot nu toe. Helpt u ons ook nog in
december?
Deze zomer is naast de AKB bijdrage aan u een
éénmalige toezegging gevraagd om de
Wilhelminakerk in 2016 open te kunnen houden.
Deze speciale actie heeft € 17.000 aan
toezeggingen opgeleverd. Dat is in paars in de
thermometer weergegeven.

Copij voor het januarinummer
voor maandag 28 december 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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