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Zondag 5 juni om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen

1e collecte:
2e collecte:

Kerk in Actie werelddiaconaat
opbouw wijkgemeente

Zondag 19 juni om 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Dienst van Schrift en Tafel
1e collecte: kerkdiensten zorgcentra Utrecht
2e collecte: opbouw wijkgemeente

Collecteafkondiging zondag 5 juni
In Guatemala krijgt ieder uur
een meisje te maken met
seksueel geweld. De meeste
daders worden nooit opgespoord
of gestraft. Refugio,
partnerorganisatie van Kerk in
Actie, zet zich in om het
toenemende huiselijk en
seksueel geweld een halt toe te
roepen. Dit gebeurt niet alleen door de meisjes te
begeleiden, maar ook door bijvoorbeeld de politie
en lokale overheden te ondersteunen, zodat zij
de meisjes op de juiste wijze manier opvangen
en doorverwijzen. Ook kaart de organisatie
misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan
op het straffen van daders. Met de juiste
begeleiding kunnen meisjes in Guatemala hun
leven weer oppakken na seksueel misbruik.
De organisatie Refugio biedt meisjes
psychologische ondersteuning en helpt hen bij
het doen van aangifte. Ook werken de meisjes
met hulp van Refugio aan het opbouwen van een
zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer ze een
(beroeps)opleiding willen volgen.

Zo werd ook Luisa geholpen. Op haar 16de werd
ze zwanger van haar stiefvader. Ze ging door een
zware periode, maar dankzij de therapie bij
Refugio heeft ze geleerd om te zeggen wat ze
voelt, en dat ze zich niet hoeft te schamen. Ze
heeft het niet gemakkelijk met haar dochter, maar

ze voelen zich wel samen een gezin. Met de opbrengst
van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van
Refugio en andere werelddiaconale projecten. Van
harte aan bevolen.
Bij de zondagen
5 juni
Ons Oecumenisch leesrooster reikt ons af en toe
een alternatief rooster aan voor een bepaalde
periode; en omdat ook de kring Bijbel en Kunst
momenteel met Mozes bezig is, leek het mij wel
aardig om een aantal zondagen uit het boek
Numeri te lezen. Vandaag is dat Num. 12 (over
Aäron en Mirjam die zich verzetten tegen het
gezag van Mozes, met als argument dat hij met
een Nubische vrouw getrouwd is). Uit het
evangelie lezen we Lucas 7, 11 – 17 (over de
enige zoon van een weduwe, die door Jezus
wordt opgewekt). Zowel Mozes als Jezus worden
als het ware bevestigd als grote profeten.
19 juni
Dienst van Schrift en Tafel. Vandaag bestaat ook
onze kerk 85 jaar.
Vandaag lezen we Num. 13, 1 – 2. 17 – 14, 9
over de verkenning van het beloofde land. De
verkenners brengen verslag uit, maar de
verslagen hebben een nogal verschillende lading.
Hoe gaat het volk daarop reageren? En zijn er
misschien parallellen te trekken naar onze eigen
situatie nu?
Omdat dit een nogal lang verhaal is, waar veel
over te zeggen valt, zullen we het wsch. bij deze
ene lezing laten. Wie graag toch ook het
evangelie van de zondag wil lezen: Luk. 8, 26 –
39.
3 juli
Twee mooie parallelle verhalen vandaag: in Num.
23, 1 – 12 lezen we over Bileam, een waarzegger
die door de Moabitische koning Balak was
ingehuurd om het volk Israël te vervloeken.
Bileam is echter een dienaar van God en weigert
dat te doen. Balak geeft niet zo snel op en dan
krijgt Bileam van God de opdracht om precies te
doen en te zeggen wat Hij hem zal ingeven. Uit
Bileams mond komt dan, in plaats van een
vervloeking, juist een zegening van Israël, tot
ontsteltenis van Balak.
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Het evangelie (Luk. 10, 1 – 20) gaat óók over
mensen die door God/Jezus gezonden worden:
72 leerlingen, die elk huis waar ze binnengaan,
als eerste vrede moeten toewensen. Hoe zouden
deze verhalen op onszelf betrekking kunnen
hebben?
Preekvoorbespreking: maandagmiddag 7
juni 2016 van 15 – 17 uur (voor de dienst van
20 juni).
Inmiddels zijn er drie 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! En dit keer
weer overdag.
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.
Namens het liturgieberaad, Gery Gorter
Bijbel en Kunst over Mozes
Op woensdag 8 juni buigt de kring Bijbel en
Kunst zich over Mozes: de verhalen over hem en
allerlei kunst die naar aanleiding daarvan
gemaakt is. Iedereen is welkom om vrijblijvend
een keer mee te komen doen! We starten om
10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41.
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.
Zingen in vredesnaam
Op zaterdag 11 juni
zingen de koren van de
Utrechtse
migrantenkerken over
het thema vrede op het
jaarlijkse Choir Festival.
In zang, dans en muziek
presenteren de vele
migrantenkerken die de
stad en regio Utrecht
rijk zijn zich aan elkaar
en aan Utrecht in de
Triumfatorkerk, zoals de Egyptisch Koptische
kerk, de Assyrische kerk van ’t Oosten en de

Karengemeenschap. Onder de uitvoerenden zijn
er velen waarvan familieleden leven in angst in
regio’s waar geen vrede is. De muziek, zang en
dans wordt met overgave en gevoel uitgevoerd,
soms weemoedig of uitbundig.
De koren komen uit vele uithoeken van de wereld
en geven op hun eigen unieke manier gestalte
aan zang, dans en muziek.
Nadere informatie op:
http://www.facebook.com/christeninutrecht
U bent van harte welkom vanaf 18.30 uur in de
Triumfatorkerk op de Marco Pololaan 185-187 te
Utrecht voor een ontmoeting met elkaar onder
het genot van een culinair hapje uit één van de
aanwezige culturen en koffie of thee.
Het Choir Festival zal feestelijk geopend worden
om 19.30 uur door de Commissaris van de
Koning. Voor meer informatie mail naar de
secretaris Arnold Rietveld jgrietve@outlook.com.
Bidden met de benen 25 juni vanuit
Wilhelminakerk
Op zaterdag 25 juni
wordt er voor de
laatste keer in dit
seizoen gewandeld:
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, deze keer in
onze eigen kerk; daarna wandelen we 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 wandeling ons gebracht heeft.
Uiterlijk om 12.00 uur ronden we af.
Iedereen die zin heeft, kan mee komen doen.
Aanmelden vooraf hoeft niet, maar mag wel, via
bmdb@stmartinusutrecht.nl.
Filmavond vrijdag 8 juli
Nét voor de zomer houden we nog een
filmavond. Deze keer een ‘gouwe ouwe’: On
Golden Pond, uit 1981, met Katharine Hepburn
en Henry en Jane Fonda.
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Norman en Ethel Thayer
verblijven in hun
zomerhuisje; Norman
wordt 80. Hun dochter
Chelsea komt ook met
haar verloofde en
stiefzoon. Chelsea merkt
dat haar vader en
stiefzoon een band
krijgen die zij als kind
altijd had willen hebben
met haar vader.
Vrijdag 8 juli 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, 06-18419992 of
diana.rusch@versatel.nl.
Concerten in de Wilhelminakerk
1. Op zaterdag 4 juni speelt het Ad Hoc orkest.
Aanvang 20.00 uur, entree 10 euro.
Ze schrijven: Door onze jubileumreis in 2014
naar Weimar, de stad waar Goethe zijn opus
magnus Doctor Faustus schreef, staat de figuur
Faust bij ons op het netvlies. We hebben een
keus gemaakt uit de vele muziekstukken die
gebaseerd zijn op deze figuur en onze muziek
gaat hand in hand met voorgedragen fragmenten
uit teksten en gedichten rondom Faust en (zijn)
duivelskunst. We spelen onder andere het eerste
vioolconcert van Paganini, een ware
duivelskunstenaar, met als soliste Olivia Doflein.
2. Zondagmiddag 12 juni gaat Leeuwenhart de
samenwerking aan met het Utrechts Byzantijns
Koor (UBK). De mannen van het UBK zingen
religieuze en profane liederen uit de Oekraïense
cultuur en liturgieën in de Slavisch-Byzantijnse
ritus. Zij maken van een uitvoering meer dan
muziek alleen; het wordt een geestrijke,
muzikale belevenis.
Kan Leeuwenhart deze ‘vreemde’ muziek op
dezelfde manier bij de luisteraar laten
binnenkomen? En wat doen de zangers van het
UBK met het close-harmonyrepertoire van
Leeuwenhart?
Na een eerste kennismaking met het Byzantijns
is het voor Leeuwenhart in ieder geval duidelijk
geworden dat dit een spannende samenwerking
wordt die verrassende, muzikale juweeltjes zal
opleveren.
Kom deze unieke uitvoering meemaken op
zondagmiddag 12 juni, 15.00 uur in de

Wilhelminakerk in Utrecht. Kaarten zijn
verkrijgbaar aan de kassa ( 15 euro) of via
www.koorleeuwenhart.nl/agenda
Op vrijdagavond 24 juni zingt het Sterrenkoor.
Aanvang 20.00 uur.

BINNENROMMELMARKT
in de Wilhelminakerk
Om mee te helpen de
financiën van de kerk
extra te verhogen, is er
besloten om vanaf 3
september 2016 een
maandelijkse rommelmarkt te organiseren op de
eerste zaterdag van de maand, van 11:00 14:00 uur. De markt is bedoeld voor de hele
buurt. Iedereen die iets te verkopen heeft, kan
dit zelf komen doen ten bate van het
kerkgebouw. Omdat het gebouw ook voor veel
andere activiteiten wordt gebruikt dan alleen
kerkdiensten, is het in stand houden hiervan ook
voor de gehele wijk van belang.
Er zal een flyer verspreid worden in de wijk met
de uitnodiging om nog goede spullen te komen
verkopen zoals: klein huisraad, boeken, kaarten,
speelgoed, sieraden, puzzels enz.
Tip: u kunt nu alvast nadenken wat ú heeft aan
te bieden voor de verkoop!
Buiten de rommelmarktcommissie om zal er
natuurlijk ook een aantal vrijwilligers nodig zijn
op de verkoopdag zelf of al eerder om: op te
bouwen, spandoeken op te hangen, koffiehoek te
beheren, af te wassen en op te ruimen. Ieder die
een handje mee wil helpen is zeer welkom! Dit
kan ook rouleren, een andere maand misschien
weer anderen?
Als u degene bent die bereid is ons te komen
helpen, meldt u zich dan aan bij
Kitty Brinkmann, tel. 251 80 45 e-mail:
kittybrinkmann@outlook.com
Riet Vlieger, tel. 254 05 21
Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie,
Riet Vlieger, Rita Dijkstra, Riek Smit en Kitty
Brinkmann

Ontvangen giften voor het verjaardagfonds:
Mw. C.J. v. D-B
5,-- euro
Mw. J.A. S.
40,-- euro
Hiervoor hartelijk dank.
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De kerkbloemen gingen de afgelopen
maanden met een hartelijke groet naar:
6 maart Mw. N. van Woudenberg-Roodenburg.
20 maart Mw. H. Jongetjes-Teunis
27 maart Mw. W. van Laar.
3 april Mw. A.J. van der Schee
17 april Dhr A. de Gooijer
8 mei Mw. W.C.M. Harmsen-van Amerongen
15 mei Mw. W.Lagerweij-Altink
Verspreiding C&I op papier
De meesten van u ontvangen inmiddels de
digitale versie van C&I. Een aantal van u geeft de
voorkeur aan de papieren versie en betaalt vanaf
1 mei de kosten voor een abonnement (meidecember 2016) € 7,50. Graag verzoeken wij
degenen, die hun abonnementskosten nog niet
voldaan hebben dit alsnog te doen. Het bedrag
kunt U overmaken naar het
bankrekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 o.v.v. abonnement
C&I. Deze maand ontvangt een ieder, die nog
niet heeft betaald voor het laatst C&I op papier.
Wisseling redactie C&I
Dit nummer van C&I is het
laatste dat is samengesteld
door Liesbeth KramerNauta. Na 15 jaar geeft zij
het stokje over aan Wilfred
Folmer, die vanaf juli 2016
C&I zal samenstellen.
Namens de Wilhelmina
kerk gemeenschap danken
we Liesbeth hartelijk voor
haar inzet bij de

maandelijkse productie van C&I. Voor het
komende julinummer en volgende nummers kunt
u uw bijdragen sturen naar het e-mail adres:
ceni@wilhelminakerkutrecht.nl.
Financiële thermometer Wilhelminakerk
In de Wilhelminakerk staat een financiële
thermometer, in de koffiehoek. Daarop is af te
lezen hoeveel geld er is ontvangen, en hoeveel
de Wilhelminakerk nog hoopt te ontvangen in
2016. Hieronder ziet u het financiële overzicht tot
en met april 2016.

Kleur
Groen
Geel
Oranje
Blauw

Betekenis
AKB
ontvangen
AKB
toezegging
Overige giften
Subsidie

Begroting

t/m april
€ 30.596

€ 61.000

€ 48.488

€ 11.000
€ 18.563

PM
PM

Hartelijk dank voor uw inspanningen tot nu toe.
Echter op basis van de AKB cijfers t/m april 2016
blijven zowel de toegezegde als ontvangen
bijdragen achter bij de vergelijkbare periode
2015. Als we inkomsten en lasten conform
begroting 2016 realiseren, dan is er perspectief
de kerk ook nà 2016 open te houden. Geef nu
een extra bedrag en pak deze kans!
In juni 2016 wordt een schatting opgesteld voor
de inkomsten AKB en overige inkomsten inclusief
geschatte opbrengsten voor crowdfundacties.
Voortgang pioniersplek
Vorige maand is u gemeld dat de
sollicitatiecommissie voor de pionier in Utrecht
Oost vijf personen heeft geselecteerd om mee in
gesprek te gaan. Die gesprekken zijn inmiddels
geweest. Met twee personen is vervolgens een
tweede gesprek gevoerd. De sollicitatiecommissie
heeft besloten om één kandidaat voor te stellen
als pionier. Het is helaas op het moment van
schrijven nog net te vroeg om de kandidaat te
presenteren. Zodra daarover in het sectieberaad
en de Algemene Kerkenraad is gesproken zal de
gemeente worden ingelicht. Er is nog steeds de
verwachting dat de procedure voor de zomer kan
worden afgerond. Volgende maand hoop ik
daarom een uitgebreider verhaal te kunnen
brengen over de pioniersplek.
Alfred Boom
Collecte opbrengst mei 2016
1 mei diaconaal buurtwerk
Missionair werk en kerkgroei
15 mei Kerk in Actie zending
Vernieuwing sted. Kerkenwerk

€ 78,80
€ 73,00
€ 93,05
€ 73,40

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Let op! Nieuw mailadres copij
ceni@wilhelminakerkutrecht.nl.
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