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Zondag 3 januari om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
S +T

1e collecte:
2e collecte:

Kerkdiensten zorgcentra Utrecht
opbouw wijkgemeente

Zondag 17 januari om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
1e collecte: wijkdiaconie
2e collecte: oecumene
Zondag 24 jan 10.15 in Swellengrebel
ds. H. Zeldenrust
radio: www.kerkomroep.nl
Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk
Bij de zondagen
3 januari
Het feest van de Verschijning van de Heer –
Epifanie – in de wandeling meestal Driekoningen
genoemd. Wijzen uit het Oosten komen – als
vertegenwoordigers van de volkeren (zie ook de
eerste lezing, Jes. 60, 1 – 6) – Jezus opzoeken
(Matt. 2, 1 – 12). Dit verhaal gaat over koningen
en andere belangrijke mensen. Welke symboliek
zit er in dit verhaal? En is dit verhaal naar ons
leven toe te vertalen? Wat stáát er echt, en wat
is traditie? Wat is de functie van dit verhaal in
het geheel van het evangelie van Mattheus?
Er is kinderkerk; en we vieren het Avondmaal. Na
afloop kunnen we elkaar het beste toewensen
voor het nieuwe jaar.
17 januari
Vandaag begint officieel de Week van Gebed voor
de Eenheid van de christenen (elders in deze C&I

meer daarover). Ik wil proberen dit gegeven ook
in onze eigen viering te laten doorklinken.
Traditioneel zijn de lezingen op deze zondag het
verhaal van de bruiloft te Kana (Joh. 2, 1 – 11),
en als eerste lezing Jes. 62, 1 – 5. Mogelijk maak
ik daarin echter nog een andere keuze om de
verbinding met de Gebedsweek te leggen.
Kring Bijbel en Kunst
Op woensdag 13 januari 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 Jacob, 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.
Filmavond The Constant
Gardener
Op vrijdagavond 15 januari
is er weer een filmavond in
de Huiskamer van de
Schildersbuurt
(Hobbemastraat 41). We
kijken ‘The Constant
Gardener’,een Britse film uit
2005. Het is
een verfilming van het
boek ‘De toegewijde
tuinier’ van John le Carré. Een Britse diplomaat,
Justin Quayle (Ralph Fiennes), wordt op een dag
verliefd op mensenrechtenactiviste Tessa (Rachel
Weisz, goed voor een Oscar). Ze haalt hem over
om haar mee te nemen op zijn reis naar Afrika.
Dan wordt Tessa op een dag vermoord
aangetroffen, samen met haar chauffeur. Ook
haar collega wordt later slachtoffer van moord. Er
doen geruchten de ronde over het motief van
hun dood, waaronder dat ze een relatie zouden
hebben. Justin gelooft dit niet en gaat zelf op
onderzoek uit. Daarbij komt hij op het spoor van
een corrupte tak van de farmaceutische industrie
die mensen in Afrika gebruikt als proefpersonen
voor hun nieuwe medicijnen.
Een film die stof biedt voor een nagesprek, dat
we onder het genot van een drankje en hapje
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voeren. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis,
consumpties tegen vergoeding. Welkom! Graag
aanmelden bij marianvangiezen@online.nl
of 06-18419992.
15 januari opening Gebedsweek in de Dom
Op vrijdag 15 januari wordt de Gebedsweek voor
de Eenheid geopend met een oecumenische
viering in de Dom. Het streven is dat van elke
Utrechtse kerk iemand aanwezig is. Deze
vertegenwoordigers zullen allemaal wat water
storten in een groot waterbekken, ten teken dat
wij allen delen in het ene evangelie, drinken aan
de ene bron die Christus is en bijdragen aan de
ene zending in de wereld.
De oecumenische viering gebruikt als symbolen
een Bijbel, een aangestoken kaars en zout om de
machtige daden zichtbaar te maken die we als
gedoopte christenen geroepen zijn om aan de
wereld te verkondigen. Zout en licht zijn beide
beelden die Jezus gebruikt in de Bergrede (vgl.
Mt. 5,13-16). Ze beschrijven onze christelijke
identiteit. Je bent het zout… Je bent het licht….
En ze beschrijven onze missie: zout van de
aarde…. licht van de wereld….
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze
viering mee te maken: 15 januari om 19.00 uur
in de Dom.
22 januari Wilhelminakerk
Oecumenische viering
In de week van Gebed voor de Eenheid wordt in
de Wilhelminakerk een oecumenische viering
gehouden op vrijdagavond 22 januari om 19.00
uur. De viering heeft als thema ‘Het woord is aan
jou’; naar aanleiding van 1 Petrus 2, 9 waarin
staat dat wij geroepen zijn om de machtige
daden van de Heer te verkondigen.
De viering wordt gezamenlijk voorbereid door de
St. Martinusparochie (locatie Aloysiuskerk), de
Holy Trinity Anglican Church en de
Wilhelminakerk. Na afloop is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee.
Van harte welkom!
Lezing over ‘Ouderen in de thuiszorg’ 18
januari
In de serie lezingen door onderzoekers van de
Hogeschool Utrecht is er op maandagmiddag 18
januari een lezing over ‘Zorg voor ouderen in de
thuiszorg’ door dr. Nienke Bleijenberg. Iedereen
van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.
Dinsdag 18 januari 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.
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.
Op de eerste donderdag van de maand is er vaak
iets extra’s. Wat dat op 4 februari zal zijn, is nog
een verrassing…
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: 13 januari, 27 januari.
Meer informatie bij Ingrid Bolwijn:
bolwijn.ingrid@gmail.com.
UITNODIGING VOOR DE
NIEUWJAARSRECEPTIE 2016
Alle medewerkers, gemeenteleden en relaties
van de Protestantse Gemeente Utrecht zijn van
harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie die op
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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, René van Bemmel
Voorzitter Algemene Kerkenraad

Voortgang Pioniersplek Wilhelminakerk
November 2015 is door de sectie Wilhelminakerk
een aanvraag ingediend voor het starten van een
pioniersplek in Utrecht Oost. Op 7 december
2015 heeft de commissie Missionair Werk en
Kerkgroei van de Protestantse Kerk het voorstel
besproken en goedgekeurd. Op dezelfde dag
heeft de Algemene Kerkenraad Groot van de PGU
het voorstel behandeld en ook goedgekeurd,
tegelijk met een aanvraag bij het Ad Voogtfonds
voor kerkvernieuwing.
De jongeren zijn direct aan de slag gegaan met
de voorbereiding voor het aannemen van een
pionier voor een periode van 3 jaar, 2 dagen per
week. De pionier krijgt als taak om buiten de
kerk om op zoek te gaan naar de mensen in de
wijk die geïnteresseerd zijn in de gesprekken van
hart tot hart over leven en geloven. Door nieuwe
contacten aan te gaan hopen we te worden wat
we al de hele tijd zeggen, namelijk: we zijn kerk
in de wijk.
Het starten van de pioniersplek betekent veel
nieuws. Wij zullen u steeds op de hoogte houden
van de stappen die gezet moeten worden en
betrekken u bij de keuzes waar we voor staan. In
C en I, per mail en op papier. De volledige
aanvraag voor de pioniersplek kunt u op verzoek
ontvangen. Stuur daarvoor een mail aan:
alfred.boom@xs4all.nl
Schroom niet om de jongeren en het sectieteam
aan te spreken op wat u bezig houdt, de vragen
en de suggesties die u hebt. Samen zijn we de
Wilhelminagemeente.
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
Nieuw: abonnement op collectebonnen

U koopt regelmatig collectebonnen, maar na het
uitgeven van de laatste bonnen vergeet u nieuwe
te bestellen? Of u bent nog geen gebruiker van
collectebonnen, maar het overkomt u regelmatig
dat u geen muntgeld heeft voor de collecte? Aan
al dat ongemak kunt u nu een einde maken door
een abonnement te nemen op collectebonnen.
Hoe werkt het? Op de website van de
Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) vindt u
een rubriek Geldzaken. Daar kunt u een
bestelformulier openen waarop u precies kunt
invullen welke coupures en welke aantallen u per
kwartaal wenst te ontvangen. Betaling verloopt
via automatisch incasso, waarbij het bedrag een
week van te voren van uw rekening wordt
afgeboekt. U ontvangt de nieuwe kaarten aan het
begin van ieder kwartaal. Meer informatie:
www.pgu.nu > geldzaken > collectebonnen,
rechtstreeks: www.pgu.nu/collectebonnen of
neem contact op met het kerkelijk bureau PGU:
(030) 27 37 540, e-mail:
bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl
De bloemen gingen in de maand december
met een hartelijke groet naar:
06-12-2015 Familie W.
Bouwmeester
20-12-2015 Henk en Tiny Hulst
25-12-2015 Liesbeth de Heer,
Alfred Boom
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Concerten etc in de Wilhelminakerk
1. Zaterdagavond 23 januari (20.00 uur) en
zondagmiddag 24 januari (15.00 uur) speelt
orkest Nota Bene in de Wilhelminakerk.
Entree: 9 euro.
Orkest Nota Bene schrijft: we zijn een jong
orkest, we zijn opgericht in de zomer van
2009. We richten ons vooral op (bijna)
afgestudeerden die het leuk vinden om muziek
te maken, maar niet per se op het hoogste
niveau willen spelen. Door ons diverse
repertoire, van klassiek tot modern en
minimalistisch, hopen we een breed publiek
aan te spreken.
Programma:
Een sprookjesachtige, winterse beleving in
"the most wonderful time of the year". Er
zullen een aantal componisten uit de koude
landen Rusland en Finland de revue passeren:
Sviridov met "Snow Storm" en twee delen
uit de Karelia suite.
Het klassieke sprookje Peter en de Wolf maar
ook moderne sprookjes als
Alice in Wonderland en Frozen zullen ten
gehore worden gebracht. Tot slot zullen kerst
(gerelateerde) films niet ontbreken: A
Nightmare Before Christmas en The Addams
Family.
2. Op zaterdagavond 30 januari (20.00 uur)
speelt het Ad Hoc-orkest in de Wilhelminakerk.
Entree: 10 euro.
Het Ad Hoc orkest schrijft: ons symfonieorkest
bestaat uit ca. 40 enthousiaste amateurmusici
die onder leiding van Haiko Boonstra met veel
plezier samenspelen. Dat plezier willen we
graag delen met mensen die in hun dagelijkse
leven niet zo makkelijk in aanraking komen met
klassieke muziek. We hebben een rijke traditie
van spelen in instellingen, scholen,
ziekenhuizen etc. De concerten die we geven
zijn meer dan een doorsnee klassiek concert.
Programma:
Ludwig von Beethoven - Ouverture Die
Geschöpfe des Prometheus (1801)
Franz Schubert - Symfonie no. 8 Die
Unvollendete (1823)
Antonín Dvorák - Amerikaanse Suite (1895)
Antonín Dvorák - Slavische dansen opus 46
deel 7 en opus 72 deel 2 & 7 (1878/1886)

BIJBELKRING
Op 7 januari gaan we weer verder met onze
bijbelkring na een pauze van een paar weken
i.v.m. de feestdagen. We bespreken een paar
gelijkenissen van Jezus aan de hand van een
boekje, geschreven door een theoloog die ook in
Libanon heeft gewerkt. Door zijn kennis van de
cultuur in het Midden-Oosten, verklaart hij een
aantal gelijkenissen vanuit die context. Hierdoor
worden ze soms in een verrassend ander licht
geplaatst, dan hoe wij ze vaak begrijpen en
krijgen ze ook meer de betekenis die er
oorspronkelijk in gelegd is.
De kring begint op donderdag 7 januari om 19
uur tot ongeveer 20.00 uur bij Riet Vlieger, Jan
van Scorelstraat 36, (linker bel) tel. 2540521 of
e-mail: maria.vlieger@gmail.com. We komen
1 X per maand bij elkaar. Wie mee wil doen is
welkom.
Soos
Na een korte winterstop starten we op dinsdag 5
januariweer met de soos activiteiten voor oudere
gemeenteleden.
Wij gaan nu door tot aan de zomervakantie.
U bent elke dinsdagochtend van 10 - 12 uur van
harte welkom in de Martenskamer van de
Wilhelminakerkvoor een spelletje, 3-D kaarten
maken, schilderenof gewoon voor een kopje
koffie. Ook nieuwe wijkgenoten zijn van harte
welkom.
Namens de Ouderencommissie wens ik u allen
een gezond en gezegend 2016 toe.
\Hartelijke groet, W. de Vries-Aalten
tel: 030-289 35 17
Samen eten is vaak
gezelliger dan in je
eentje eten.
Op dinsdag 19 januari
2016, 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
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Toezending CenI
Met het verdwijnen van het blad Kompas is de
lezers er van gevraagd of zij C&I willen gaan
ontvangen. Een deel van deze lezers heeft
positief gereageerd en zal voortaan het
informatieblad C&I maandelijks per e-mail
worden toegezonden. Een ander deel heeft
aangegeven graag de papieren versie van het
blad te willen ontvangen. Bij deze groep zal C&I
maandelijks worden bezorgd. Ook blijven er
exemplaren beschikbaar tijdens de kerkdiensten
in de Wilhelminakerk. Mocht u altijd een papieren
versie meenemen tijdens de dienst laat dan
weten aan mevr. Wijmie de Vries, dit om dubbele
bezorging van papieren exemplaren zoveel
mogelijk te voorkomen. Nieuwe lezers, die een
gedrukt exemplaar van C&I wensen, kunnen zich
opgeven bij mevr. de Vries (Herman
Saftlevenstraat 15, 3583 BH Utrecht; tel. 030289 35 17). Wilt u een digitale versie van CenI
ontvangen, stuur dan uw (mail) adresgegevens
naar Tony Aalbers (taalbers@xs4all.nl). Tot slot
een laatste oproep aan de groep van ca. 45
voormalige Kompaslezers die nog niet heeft
gereageerd. Wij verzoeken u alsnog uw reactie
kenbaar te maken. Als deze eind januari 2016
niet is ontvangen, gaan wij er van uit dat u geen
prijs stelt op het lezen van C&I.

Copij voor het februarinummer
voor maandag 1 februari 20.00 uur.
Liesbeth Kramer-Nauta,
J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.
Tel. 030 – 2521556
e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl
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