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Zondag 7 februari om 10.00 uur
gastpredikant

1e collecte:
2e collecte:

Kerk in actie Werelddiakonaat
opbouw wijkgemeente

Zondag 21 februari om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
2e zondag veertigdagentijd
1e collecte: Kerk in actie Voorjaarszendingsweek
2e collecte: opbouw wijkgemeente
Zondag 28 febr. 10.15 in Swellengrebel
ds. G. krul
radio: www.kerkomroep.nl
Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk
Bij de zondagen
7 februari
Vandaag heb ik een vrije zondag. Op het
leesrooster staan Jes. 6, 1- 8 (over de roeping
van de profeet Jesaja) en Luc. 5, 1 – 11 (over
een wonderbare visvangst en vervolgens de
roeping van Petrus, Jakobus en Johannes als
Jezus’ eerste leerlingen). Maar een gastpredikant
mag natuurlijk zelf kiezen welke lezingen hij/zij
gebruikt.
21 februari
Inmiddels is de Veertigdagentijd begonnen. Dit is
de tweede zondag, waarop het traditiegetrouw
gaat over de gedaanteverandering van Jezus op
de berg (Luc. 9, 28 – 36). De leerlingen die als
eersten geroepen zijn door Jezus, zijn ook
uitverkoren om bij dit gebeuren (Jezus ontmoet
Mozes en Elia, zijn grote voorgangers, die hem
inspireren voor zijn opdracht) aanwezig te zijn.

Wat doet zoiets met je? Uit het Oude Testament
horen we Ex. 34, 27 – 35, waarin Mozes met
glanzend gezicht afdaalt van de berg, waar hij
God heeft ontmoet en de Tien Woorden heeft
ontvangen.
Afwezig in kader Permanente Educatie
Aangezien ik inmiddels vijf jaar predikant ben,
moet ik (na de eerste verplichte nascholingen)
gaan werken aan mijn verdere ontwikkeling. De
Protestantse Kerk heeft bepaald dat elke
predikant aan voortgaande studie en vorming
moet doen. Elke vijf jaar moet daar een bepaald
minimum in ‘verricht’ worden. Ik vind dat een
prima instelling en doe daar van harte aan mee.
In overleg met het sectieteam heb ik besloten
om als eerste een traject van bezinning op mijn
eigen spiritualiteit te gaan volgen: ‘Zorg voor de
Ziel’. Het gaat om 6 bijeenkomsten van twee
dagen, verdeeld over een jaar. Dit zijn een soort
retraites, waarbij ik samen met een groep
collega’s, in de rustige sfeer van een klooster,
mij ga bezighouden met mijn eigen ‘geestelijke
weg’.
Op maandag en dinsdag 15 en 16 februari is de
eerste tweedaagse. Ik kijk ernaar uit.
Ds. Hans Koops is bereid mij in geval van nood te
vervangen (tel. 030-2745036).
Inspirerende oecumenische viering 22
januari
In de Week van Gebed voor de Eenheid was er in
onze kerk op vrijdagavond een oecumenische
viering, samen met de RK Aloysiuskerk en de
Holy Trinity Anglican Church. Voorgangers waren
pastoor Ton Huitink (onze eerste kennismaking
met de nieuwe pastoor van heel Utrecht), revd.
David Phillips en ds. Marian van Giezen. Pastoor
Huitink hield een aansprekende overweging naar
aanleiding van het thema van de week ‘Het
woord is aan jou’. Daarna konden de aanwezigen
zelf met plakbriefjes op een grote mond
aangeven waardoor zij zelf geïnspireerd worden
en wat zij willen doorgeven. Na afloop was er
gelegenheid voor ontmoeting. Zowel de viering
als de ontmoeting voegden weer veel toe aan
onze toch al goede oecumenische contacten in de
wijk. Samen kunnen we meer!
Bijbel en Kunst 10 februari
Op woensdag 10 februari 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
Jozef (die van de gekleurde mantel, de zoon van
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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.
Inloop 3 maart – Arie Noordermeer over
Klokkenluidersgilde
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 gastvrouwen en
andere aanwezigen, iets lezen,
een spelletje doen.
Op 3 maart houdt Arie
Noordermeer een presentatie over het UKG. In
de stad Utrecht is er een vereniging die een oud
ambacht nog steeds hoog houdt,het handmatig
luiden van klokken: het Utrechts Klokkenluiders
Gilde.
Dat doen ze op de
Domtoren, maar ook
op nog acht andere
plekken in de stad.
Over de luidklokken,
het luiden ervan,
de luidplekken en het
gilde houdt Arie Noordermeer een voordracht.
Arie is zelf luider en tevens secretaris van het
gilde. De presentatie wordt ondersteund met
beeld en geluid. Meer info:
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.
Oproep
Een van onze gemeenteleden heeft een heel lief
klein hondje, Tessa (10 jaar, vrolijk, kerngezond)
dat echter wordt aangevallen door de andere
hond des huizes. Daarom wordt met spoed een
goed tehuis gezocht. Tessa kan met katten,
andere honden. Ze kan part time alleen thuis
zijn. Ze kan mee op de fiets, is dol op auto rijden
en wandelen/rennen. Daarentegen kan ze in
situaties b.v. als je eens griep hebt ook volstaan
met een blokje om, of plasje in de tuin.

Vrijblijvend kennismaken en proefperiode. Meer
info: Gwendoline 06 588 35461 Utrecht-Oost.
Redacteur gevraagd voor C&I
15 jaar lang zorgt Liesbeth Kramer dat wij elke
maand over ons nieuwsblad Contact en
Informatie kunnen beschikken. Zij stuurt elke
maand een mail aan de vaste schrijvers als
reminder voor het aanleveren van kopij, zorgt
voor de lay-out van het blad en voor het
vermenigvuldigen. Dan ligt C&I elke eerste
zondag van de maand in de kerk klaar om mee
te nemen. Sinds kort wordt C&I ook aan een
groot aantal abonnees per mail verzonden.
Liesbeth heeft aangegeven met ingang van de
komende zomer te willen stoppen met dit werk.
Daarom zoeken wij een nieuwe redacteur!
Ons blad wordt een steeds belangrijker
communicatiemiddel, zeker nu Kompas (het
wijkblad voor de hele MarcusWilhelminagemeente) is gestopt. Ook blijkt dat
veel mensen (buurtbewoners) die geen lid zijn
van onze kerk het tóch op prijs stellen ons blad
via de mail te ontvangen.
De werkzaamheden kosten ongeveer een
avond/dagdeel in de maand. (Het drukken van
het blad zal in de toekomst worden uitbesteed.)
Lijkt u/je dit een leuke klus? Meld u/je dan aan
bij een lid van het sectieteam.
Wat vind(t) u/jij: Kerstavond of
Kerstochtend?
Afgelopen Kerstmis hebben wij voor het eerst
sinds jaren geen Kerstavonddienst gehad, maar
een Kerstochtenddienst. Het sectieteam wil graag
horen hoe u/jij dat hebt gevonden; en wat we in
2016 moeten doen: Kerstavond (en zo ja, hoe
laat?) of Kerstochtend?
Laat het weten aan een lid van het sectieteam!
Bidden met de Benen
‘Bidden met de Benen’ is een spirituele
wandeling (ook wel Emmauswandeling
genoemd), waarin ontmoeting met anderen een
belangrijke rol speelt. Er wordt gewandeld in en
net buiten Utrecht, vooral door het groen dat
onze stad rijk is. De wandeling begint om 10.00
uur, vaak met een korte meditatie op het
verzamelpunt; daarna een wandeling van
ongeveer een uur, waarvan de eerste
twintig minuten in stilte. Onderweg komen we
langs een plek die een spirituele betekenis heeft.
Daar staan we even bij stil en krijgen stof tot
nadenken en bespreken. Na afloop is er
koffie/thee en praten we na over wat de
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wandeling ons gebracht heeft. Uiterlijk om 12.00
uur ronden we af.
Op zaterdag
13 februari
starten we
om 10.00 uur
in huize
Zuylenstede,
Perudreef 8.
We wandelen
ongeveer een
uur in de
omgeving van
het huis en
staan stil bij
één van de
kunstwerken
in het naburige park. Daarbij bezinnen we ons op
thema's rond de veertigdagentijd. Kijk ook eens
op
www.wilhelminakerkutrecht.nl/biddenmetdebene
n. Iedereen die zin heeft, kan mee komen doen.
Aanmelden vooraf hoeft niet, maar mag wel,
via bmdb@stmartinusutrecht.nl.
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: 10 februari en 24 februari. Meer informatie
bij Ingrid Bolwijn: bolwijn.ingrid@gmail.com.

BERICHTEN VAN DE ZWO
40 DAGEN CAMPAGNE VOOR PASEN

Binnenkort beginnen de 40 dagen vóór Pasen en
daaraan verbonden een tijd van bezinning. Ook
Kerk in Actie houdt dit jaar weer een Campagne
om extra aandacht te vragen voor een zestal
projecten. De titel van de campagne is “ IK GA”
(zet een stap naar de ander).
U wilt best iets voor een ander betekenen. Voor
iemand die het moeilijk heeft of die ziek is.
Iemand die alleen is bij u in de buurt, of die
vluchteling, of die Ghanese boerin die haar gezin
niet meer kan onderhouden. Maar wees eens
eerlijk: blijft het niet vaak bij denken? Zet deze
40 dagentijd echt eens een stap. En ga, of geef.
De verschillende projecten waarvoor
gecollecteerd zal worden in de kerken de
komende 6 weken, bevinden zich in binnen en
buitenland. Drie projecten zullen we belichten de
komende weken.
Op zondag 21 februari gaat het over het
Priscilla centrum in Noordoost India. Dit centrum
vraagt aandacht voor de vele vrouwen in de
kerken die kansloos zijn, doordat ze geen man
meer hebben, of in een huwelijk terecht komen
waar ze niet om gevraagd hebben. Velen komen
terecht in de prostitutie of gaan drugs gebruiken.
Het centrum vraagt ruimte in de kerken om een
werkplaats op te zetten, waar deze vrouwen
leren weven, naaien of een andere vak training.
Ook is er bijbelonderricht en psychosociale
begeleiding. Dit wordt gedaan voor een bepaalde
tijd, tot de kerken het zelfstandig overnemen en
zelf omzien naar vrouwen in nood.
Op zondag 6 maart gaat de collecte naar
kerken in Syrië en omliggende landen, die heel
veel doen voor de vele vluchtelingen. Deze
kerken zorgen voor onderdak, verstrekken
voedsel- en hygiënische pakketten en bieden
onderwijs voor de kinderen. Veel internationale
hulporganisaties hebben nauwelijks toegang tot
Syrië. Kerk in Actie is, dank zij dit kerkelijk
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netwerk, in staat veel slachtoffers met
hulpverlening te bereiken.
Op zondag 20 maart wordt er gecollecteerd
voor boerinnen in Ghana. Door droogte en
onregelmatige regenval lopen de
landbouwopbrengsten in Noord Ghana terug. De
Presbyteriaanse kerk in Ghana geeft de vrouwen
die in moeilijkheden komen, marketinglessen en
helpt hen zich te organiseren en hun afzetmarkt
te vergroten. Ook betere landbouw methoden
helpen hen. Steeds meer groepen functioneren
nu zelfstandig en zijn winstgevend.
Om de opbrengst van de diverse collecten in de
kerk nog te vergroten hebben we weer een
aantal spaardoosjes ter beschikking. Deze
doosjes kunnen op 7 februari meegenomen
worden om thuis in te sparen en op Palmpasen
weer ingeleverd worden.
BURKINA FASO
Een aantal van u herinnert zich misschien nog
het extra project van de ZWO voor de bouw van
een kliniek in Burkina Faso voor Moeder- en
kindzorg, door de Nigeriaanse arts Felix Kohol.
Op 10 februari vieren ze hun 10 jarig bestaan.
Het gaat goed met de kliniek en ze zijn nog
dankbaar voor de hulp die destijds gegeven is. Er
kwam onlangs een brief (in het Engels) met
nieuws, waarvan u enkele exemplaren in de hal
kunt vinden.
Riet Vlieger
Paasgroeten
actie 2016
Vanuit de
Protestantse Kerk
in Nederland
sturen
gemeenteleden ook
dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in
binnen- en buitenland en aan mensen en
organisaties van de groetenlijst van Amnesty
International. Dit jaar hebben vrouwen in de PI
Ter Peel zich verdiept in het thema van het
40dagentijdproject van Kerk in Actie: “Ik ga. Zet
een stap naar de ander.” In hun gesprekken
hierover kwamen ze tot deze tekst: “Het zetten
van een stap naar de ander betekent een grens
overgaan. Het kan een stap zijn naar een nieuwe
toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden
duister is.”, die te vinden is achterop de kaarten.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze
kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies,

aan wie u een kaart stuurt, vanwege de privacy,
toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat
er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg
goed doet.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten
voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich
altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is
vaak werk van lange adem, en het is moeilijk
werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar
het doet goed als mensen je door een kaart een
hart onder de riem steken.
Vanuit de Wilhelminakerk worden kaarten naar
Nederlandse gevangenen in het buitenland
gestuurd en Engels- en Spaanstalige kaarten
naar gewetensgevangenen en
mensenrechtenorganisaties in het buitenland.
De kaarten liggen vandaag klaar om te worden
meegenomen en moeten voor Palmzondag, 20
maart worden verstuurd.
Daarnaast zijn er vandaag ook kaarten voor
gevangenen in de penitentiaire inrichting in
Vught. Deze kaarten worden door ons uitgedeeld
tijdens twee kerkdiensten aldaar.
Wilt u deze kaarten weer inleveren na de dienst
op 21 februari, bij Wil Smith of één van de
diakenen of anders uiterlijk 24 februari in de
brievenbus van Emmy Sieg, Gazellestraat 158 en
Jeroen ’t Hart, Zevenwouden 211.
De inlevertijd is erg kort omdat wij al vroeg in de
40-dagentijd, namelijk op 28 februari, naar
Vught gaan. We delen dan ook kaarten uit, die
gevangenen zelf kunnen versturen naar familie of
vrienden.Dat wordt heel erg op prijs gesteld;
vaak helpt het hen over de drempel om weer
contact te zoeken.
Bij alle kaarten zit een instructie in de enveloppe
en voor postzegels is, waar nodig gezorgd.
Emmy Sieg en Jeroen ‘t Hart
Van de Diaconie
Ook dit jaar willen wij weer Paasgroeten gaan
rondbrengen. Deze groeten zijn bedoeld voor hen
die aan huis gebonden zijn of om andere reden
extra aandacht verdienen.
Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp.
Vanaf zondag 21 februari liggen er in de kerk de
adressen met een kleine attentie als
Paasgroet om bij deze mensen te bezorgen.
Tot Pasen heeft u de tijd om – zo mogelijk met
een bezoekje – deze Paasgroet af te geven.
Namens de Diaconie, heel hartelijk dank
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Samen eten is vaak
gezelliger dan in je
eentje eten.
Op dinsdag 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

Bezoek nieuw ingekomenen
Nieuwe wijkgenoten die lid zijn van de PGU zijn
potentieel ook nieuwe actieve gemeenteleden.
Op dit moment krijgen ze alleen een brief vanuit
de kerk waarin ze welkom worden geheten. Als
sectieteam vinden we het belangrijk om (weer)
meer aandacht aan hen te schenken. Voor het
sectieteam is het teveel om bij iedereen langs te
gaan. We zijn op zoek naar mensen die ons
willen helpen die nieuwe wijkbewoners een
persoonlijk welkom te brengen. We zoeken zowel
jongeren als ouderen, ieder voor de eigen
leeftijdsgroep.
Ben je geïnteresseerd, heb je er vragen over,
neem dan contact op met iemand van het
sectieteam.

namens de maaltijdgroep, Riek

Alfred Boom

Preekvoorbespreking: derde keer
maandagmiddag 4 april 2016 van 15 – 17
uur (voor de dienst van 17 april).
Inmiddels zijn er twee preekvoorbesprekingen
achter de rug. De deelnemers kijken terug op
fijne en inspirerende avonden: 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!
Vooraf wordt de achtergrondinformatie verstrekt
(aan wie zich daarvoor aanmeldt), zodat u zich
kunt voorbereiden. Het is in de Huiskamer.
Aanmelden kan bij marianvangiezen@online.nl of
06-18419992.

De kerkbloemen gingen afgelopen maand
met een hartelijke groet naar:
03-01-2016 Tineke de Zeeuw
17-01-2016 Fam Schuman
Collecte opbrengst december en januari
6 dec

Sted. Diac. jeugdwerk
Pastoraat
20 dec diac.: vluchtelingenwerk
Opbouw wijkgemeente
25 dec KiA: Kinderen in de knel
Opbouw wijkgemeente
3 jan
kerkdiensten zorgcentra
Opbouw wijkgemeente
17 jan Kerk in Actie diaconaat
Oecumene

€ 50,=
€ 57,15
€ 138,30
€ 126,53
€ 98,80
€ 146,10
€ 52,50
€ 63,42
€ 61,40
€ 60,60

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens het liturgieberaad, Gery Gorter

Concert in de
Wilhelminakerk
Op zondag 3 april is er
een concert van orkest
Trajectum. Aanvang
15.00 uur.
Trajectum telt op dit
moment ca. 30 leden.
Het orkest wordt
gevormd door enthousiaste amateurblazers en strijkers die twee dingen gemeen hebben: passie
voor muziek en plezier in het samenspelen.

Copij voor het maartinummer
voor maandag 29 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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