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Kerkdiensten
Wilhelminakerk
Zondag 3 juli - 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
kinderkerk

Kandidaat voor pioniersplek
geselecteerd
De sollicitatiecommissie heeft haar werk voor de selectie van een
pionier in Utrecht Oost afgerond. De sollicitatiecommissie heeft
besloten om één kandidaat voor te stellen als pionier.
Het sectieberaad en de Algemene
Kerkenraad zijn daarmee akkoord
gegaan en de aanstelling is in een
afrondende fase.

Collecten:
1. Wijkdiaconie
2. Jeugdwerk Protestantse
Kerk (JOP)

Waarschijnlijk per 1 augustus zal
de pionier bij ons in de wijk aan
de slag gaan. Met de start van het
nieuwe seizoen wordt de pionier
en de pioniersplek gepresenteerd
aan de gemeente.

Zondag 17 juli - 10.00 uur
Gastpredikant
Collecten:
1. Wijkdiaconie
2. Opbouw wijkgemeente
Swellengrebel

Alfred Boom

Bij de zondagen

Zondag 24 juli - 10.15 uur
Dhr. G. Krul

Vakantie predikant
Wegens vakantie ben ik niet
bereikbaar van zondag 10 juli
tot en met zondag 31 juli.
Voor noodgevallen is ds. Hans
Koops beschikbaar via tel. 030
– 2745036.
Marian van Giezen

C&I in nieuwe jas
Met de wisseling van de
redactie van C&I heeft jook
deze nieuwsbrief van een ander uiterlijk gekregen. Laat
maar weten wat u ervan vindt!

3 juli
Twee mooie parallelle verhalen vandaag: in Numeri 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.
Het evangelie (Lukas 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?

17 juli
Een gastvoorganger mag zelf kiezen welke lezingen hij/zij gebruikt. Volgens het Oecumenisch Leesrooster zijn de lezingen 1
Sam. 1, 1 – 20 en Luc. 10., 38 – 42.

Wilfred Folmer
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In Memoriam
Op 7 mei 2016 is overleden de heer Tjeng Ho The, echtgenoot van
mevrouw Jansje The - de Haan. De heer The is in Tjibadak op Java
geboren op 20 oktober 1924. Hij is 92 jaar geworden. De heer The
was anesthesist in het Diaconessenhuis te Utrecht. Wij wensen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Startzondag 11 september: wie wil helpen?

Filmavond op
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.
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.

We vieren dit jaar onze Startzondag tijdens een extra dienst, nl. op
11 september. Ik ben op zoek naar mensen die willen meedenken
en –helpen om zowel de viering als de activiteiten na afloop voor te
bereiden. Het landelijke thema is: ‘Deel je leven’. Kijk maar eens
op http://www.protestantsekerk.nl/actueel/campagnes/startzondag/
Paginas/Jaarthema.aspx.
Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het
gezin, op het werk met collega’s.Maar we delen ons leven ook in de
kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen
die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons
nodig hebben.
Enthousiast? Meld je zo snel mogelijk bij
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

Inloop Huiskamer Schildersbuurt gaat hele
zomer door
Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur staat de deur van de
Huiskamer van de Schildersbuurt gastvrij open voor iedereen: je
kunt er terecht voor een kop koﬃe of thee, een gezellig praatje,
een tijdschrift of een spelletje. De inloop gaat de hele zomer door!
Hobbemastraat 41. Meer info bij marianvangiezen@online.nl of
06-18419992.
Op donderdag 1 september zal Bettina van Santen van de
Utrechtse Archeologische Dienst weer onze gast zijn met een interessante lezing (met veel beeldmateriaal) over Utrechtse hofjes.

2

C&I - JAARGANG 12 - NR. 9

Adressengids 20162017

JULI 2016

Vrolijke start Lutherjaar

Er komt weer een nieuwe
adressengids van de MarcusWilhelminawijk. Als u wijzigingen of aanvullingen heeft,
wilt u deze dan doorgeven
voor 15 augustus 2016 aan:
Jenny van Gent: j.gent@kpnmail.nl of
Nienke de Goeijen: n.degoeijen@casema.nl
Verlengde Hoogravenseweg
48, 3525 BH Utrecht

Kerkbloemen
De kerkbloemen gingen in de
maand juni met een hartelijke
groet naar:
5 juni
Mw. J.F.G. ten Berge-Stieding
Mw. G.E. Braun
19 juni
Mw. H.P.G. Dijkstra

Digitale bereikbaarheid penningmeester
Door het uitvallen van zijn
computersysteem, is onze
penningmeester Ab de Gooijer tijdelijk niet in staat het
boekhoudsysteem te gebruiken en zijn e-mails te
lezen. Met behulp van de faciliteiten van het stedelijk bureau kunnen nog wel financiële mutaties worden verricht. Ab probeert de problemen zo spoedig mogelijk te
verhelpen. Uiteraard kunt u in
dringende gevallen telefonisch contact met hem opnemen (030 - 251 65 67).

Op 17 september organiseren de landelijke kerk en de Roos van
Culemborg een feestelijke bijeenkomst in Culemborg met geschikte tijden (11.00 – 15.00 uur): ‘De Lichte Luther’.
De opzet: het Lutherjaar 2017 op een vrolijke en betekenisvolle
manier inleiden.
Onderdelen van de bijeenkomst:
• korte verhalen van Kees van der Zwaard (theatermaker/theoloog) over ‘De artistieke kant van Luther’ en Heleen
Zorgdrager (hoogleraar dogmatiek) over ‘Luther thuis’.
• Vervolgens een theatraal tafelgesprek met korte maar intensieve
discussies m.m.v. Karin van den Broeke, Margriet Gosker, Kees
van der Zwaard en vijftien andere bekende en minder bekende
kerkmensen en gasten. ‘Tafelpraat’ heet dat in het boekje.
• Tegelijkertijd eten op de 16e eeuwse wijze voor alle aanwezigen
in de kerk.
• Tussendoor de liederen van Luther zingen met de Barbaracantorij en het Vocaal Theologen Ensemble.
Als demonstratie van wat je er allemaal mee kan in de komende
tijd: wandelen langs de kramen in de kerk met informatie over een
Luther-reis, bezoek aan het Catharijneconvent, Luthergames.
voorstellingen enz.
De landelijke kerk biedt deze dag gratis aan!
Via www.500jaarprotestant.nl/amuse kunnen gemeenteleden zich
individueel of groepsgewijs aanmelden.
Ik stel voor dat belangstellenden zich individueel aanmelden en
zich vervolgens bij mij melden; dan kunnen we gezamenlijk vervoer organiseren.
Marian van Giezen
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Kopij augustus

Opbrengst collecten

Kopij voor het augustusnummer
van C&I kunt u nog tot uiterlijk
maandag 1 augustus 20.00 uur
aanleveren bij:

5 juni

Wilfred Folmer
Willaerlaan 23
3925 HM Scherpenzeel
06-81477012 / 033-2771953
en liefst per mail, maar let dan
wel even op het nieuwe emailadres:
ceni@wilhelminakerkutrecht.nl

19 juni

KIA werelddiaconaat
Opbouw wijkgemeente
Kerkdiensten zorgcentra Utrecht
Opbouw wijkgemeente
Kerk in Actie droogte Ethiopië

€
€
€
€
€

81,25
87,20
47,80
66,22
90,90

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Verspreiding papieren versie C&I
Vanaf deze maand ontvangen alleen nog degenen, die de abonnementskosten (mei-december 2016) voor C&I hebben voldaan, de
papieren versie. Mocht u onlangs de abonnementskosten hebben
overgemaakt, laat dit dan weten aan Wijmie de Vries (e-mail:
wijmiedevries@hetnet.nl, telefoon: 030-289 35 17). Uiteraard kunt u
zich altijd aanmelden voor gratis ontvangst van C&I per e-mail.

Info
Voor meer informatie over de
Wilhelminagemeente:
www.wilhelminakerkutrecht.nl
radio: www.kerkomroep.nl
Nieuw rekeningnummer van de
Wilhelminakerk:
NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. Wilhelminakerk
Voor informatie over de Marcusgemeente en eventueel aanmelden voor de nieuwsbrief van
de Marcuskerk:
www.marcuskerk.nl
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