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WIJ WILHELMINA
maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten
Wilhelminakerk
Zondag 2 oktober 10.00 u.
mw. Els Klok (Gouda)
Collecten:
1. Wijkdiaconie
2. Kerk en Israël
Kinderkerk
Zondag 16 oktober 10.00 u.
Ds. Marian van Giezen
Doopdienst
Collecten:
1. Wereldiaconaat
2. Opbouw wijkgemeente
Swellengrebel
Zondag 23 oktober 10.15 u.
dhr. G. Krul

Meditatie elke
maandag
Elke maandag om 19.00 uur is
iedereen van harte welkom
voor een half uurtje van
bezinning en gebed. Er is een
lezing uit de Bijbel met een
kort gesprek daarover, er
wordt een psalm gebeden en
er is veel ruimte voor stilte en
eigen gebed. Kom eens ervaren hoe weldadig dit is!
Elke maandag van 19.00 –
19.30 uur, Huiskamer van de
Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Meer info bij
marianvangiezen@online.nl of
06-18419992.

‘Wij Wilhelmina’ nieuwe
naam voor C & I
Na twaalf jaargangen en de recente introductie van een nieuwe
vormgeving werd het tijd gevonden voor een andere naam voor
onze nieuwsbrief ‘Contact & Informatie’, ook wel gemakshalve
en liefkozend ‘C&I’ genoemd. Een vertrouwde, maar toch ook
een beetje als onpersoonlijk en sleets ervaren naam. Daarom ging
de oproep uit voor een suggestie voor een eigentijdse naam die
direct aangeeft dat het om óns blad gaat. Het wist de creatieve
geesten onder de lezers tot op het laatste moment te prikkelen,
resulterend in een lange lijst suggesties voor een nieuwe titel.
Een deskundige en betrokken jury stond voor de niet zo eenvoudige opdracht hieruit de perfecte nieuwsbrieftitel te kiezen.
Na een ‘volksraadpleging’ met - zo kennen wij onze gemeente! pittige discussie en enkele stemmingsrondes viel dan toch de
keuze op de naam die onze onderlinge verbondenheid en uitstraling naar de wereld om ons heen het meest onderstreept: ‘Wij
Wilhelmina’. Dit zijn wij en dit is wat wij doen!
De titel vindt zijn oorsprong in de
openingstekst van de Koninklijke
Besluiten die werden ondertekend
door de naamgeefster van ons kerkgebouw, koningin Wilhelmina. Saillant
detail: waar die formule vervolgde dat
zij vorstin was ‘bij de gratie Gods’,
zouden wij dat van ons als kerkelijke
gemeente natuurlijk ook kunnen
zeggen…
De prijswinnende inzender van deze naam is Rita Dijkstra. Omdat zij deel uitmaakte van de jury is zij weliswaar uitgesloten van
de prijs, maar de spreekwoordelijke eeuwige roem willen we haar
bij deze niet ontzeggen. Een nieuwe naam betekent ook een
nieuw mailadres voor de aanlevering van kopij:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl. WILFRED FOLMER

Bij de zondagen
2 oktober
In de herfsttijd stelt het Oecumenisch leesrooster weer een alternatief rooster voor, dat ik van plan ben (enigszins) te gaan volgen,
nl. gedeelten uit het boek Genesis, over Jacob en Jozef. Op 18
september was het eerste daarvan. Onverwacht is mijn vrije
zondag echter op 2 oktober terechtgekomen. Een gastvoorganger
kan een eigen/andere keuze maken.
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Predikant afwezig

Vandaag staat Gen. 29, 1-30 op het (alternatieve) rooster: over de
ontmoeting van Jacob en Rachel. Jacob is op de vlucht na het
bedriegen van zijn broer en vader en vindt onderdak bij zijn oom
Laban; maar nu wordt hij zélf bedrogen, door zijn schoonvader: in
plaats van Rachel krijgt hij Lea tot bruid. In het evangelie (Luk. 17,
1-10) gaat het over het ten val brengen van mensen; over het
vergeven van iemand die berouw heeft en over de kracht van
geloven; maar ook over het eenvoudig doen wat gedaan moet worden en je daar niet op laten voorstaan.

Maandag 10 en dinsdag 11
oktober ben ik afwezig vanwege de vijfde tweedaagse
van mijn retraitejaargang.
Ds. Hans Koops vervangt mij
zo nodig (tel. 030 – 2745036).

16 oktober - Doop van Noor van Santen

MARIAN VAN GIEZEN

Diaken gezocht
In zowel de Marcuskerk als de
Wilhelminakerk wordt gezocht
naar een nieuwe diaken. Door
afloop van de ambtstermijn en
vanwege verhuizing hebben
we op dit moment te weinig

Volgens het (alternatieve) rooster is nu Gen. 37, 12 – 28 aan de
beurt: over hoe Jozef door zijn broers - die jaloers zijn op zijn
voorkeurspositie bij hun vader- verkocht wordt. Maar op het
gewone rooster staat toevallig óók Genesis: 32, 22 – 33 (Jacob die
een nachtelijke strijd voert – met wie? met God? met zichzelf ? –
bij de Jabbok). Beide zijn prachtige verhalen: ik weet nog niet
welke van de twee ik zal kiezen. Grote kans dat er in elk geval ook
afbeeldingen bij zullen zijn. Als evangelie staat er Lukas 18, 1 – 8,
over de rechter die zich laat verbidden door een vasthoudende weduwe. Zou God dan niet zéker oor hebben voor het aanhoudend
bidden van zijn getrouwen?
Vandaag wordt Noor van Santen, dochter van Wilma Louwerse en
William van Santen, zusje van Teun en Lize, gedoopt. We hopen
dat heel veel gemeenteleden daarvan getuige willen zijn!

6 november - Gedachteniszondag
Op de eerste zondag van november vieren we traditiegetrouw
Gedachteniszondag: we gedenken allen die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die in het
afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden
uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen karakter,
waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid al zijn om zelf de eigen
overleden dierbaren te gedenken.

diakenen.
Gemeenteleden die interesse
hebben om diaken te worden
in de sectie Wilhelminakerk en
iedereen die meer wil weten
over de inhoud van deze functie, wordt gevraagd om contact op te nemen met één van
de sectieteamleden van de
Wilhelminakerk. Een gesprek
verplicht tot niets, en het kan
veel duidelijkheid opleveren.
Schroom daarom niet om vragen te stellen.
ALFRED BOOM, NAMENS SECTIETEAM WILHELMINAKERK

Als lezing wordt een van de lezingen van Allerheiligen/Allerzielen
genomen: Jes. 60, 1 – 11. 17 – 22 (over het nieuwe Jeruzalem, waar
men van heinde en verre vol vreugde naar toe trekt). MARIAN VAN
GIEZEN

Werelddiaconaat: voedsel voor Nepalese
bergdorpen
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om
voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON (International Council for Friends of Nepal, the Netherlands)werkt
samen met dorpsbewoners aan een betere voedselproductie. Daardoor verbeteren ook hun levensomstandigheden.
Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond beschikbaar.
De bevolking weet vaak ook weinig over landbouwtechnieken. Via
ICFON krijgen dorpsbewoners landbouwtrainingen. Ze leren
bijvoorbeeld hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken
en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe
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Sociale media en nog
veel meer in de
Wilheminakerk

OKTOBER 2016

landbouwtechnieken om hun opbrengst te verhogen en leren ze
hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen op de markt.
Gezinnen kunnen een lening krijgen om een geit aan te schaﬀen
die melk produceert. Voor slechts 60 euro ontvangt een gezin een
geit en een training in de verzorging. RIET VLIEGER

In memoriam Adrie Baart-Reehorst
Website, Wij Wilhelmina, Facebook, Twitter, Instagram. Raamposter, spandoek, flyer. Kerk in
de Stad, krantenartikel.
Op heel veel manieren communiceren we met elkaar en
met onze omgeving over de
Wilhelminakerk.
Dit voorjaar heeft het Utrechtse
bureau Young & Holy dat allemaal bekeken, daar vragen
over gesteld aan een aantal
gemeenteleden en vervolgens
een advies gegeven over hoe
we als wijkgemeente nog beter
kunnen communiceren met de
wijk, met elkaar en met de rest
van de gemeente.
Die uitdaging willen Alfred en
Wilfred graag aangaan. Daarvoor zoeken we enkele enthousiaste gemeenteleden die het
leuk vinden om bezig te zijn
met het zo goed mogelijk onder de aandacht brengen van
de Wilhelminakerk.
Ben je geïnteresseerd in het
rapport van Young & Holy, of
wil je meedenken over de
communicatie? Neem dan contact met ons op, of stuur een
mailtje naar
info@wilhelminakerkutrecht.nl.
ALFRED BOOM
WILFRED FOLMER

Op 16 juli j.l. overleed Adrie Baart-Reehorst in de leeftijd van 93
jaar. Adrie hebben we jarenlang meegemaakt als vrijwilligster in
het Diakonessenhuis. Op zondagmorgen bracht ze patiënten naar
de kerkdienst in het Diak. en bracht ze daarna weer terug naar de
kliniek samen met andere vrijwilligers. Adrie was een geweldige
doordouwer. Dat kwam ook tot uitdrukking in haar wil om te
leven en bij haar geliefde kinderen Hans en Ellen te blijven. Het
was dat haar lichaam het opgaf, maar haar geest wilde nog steeds
doorgaan. Adrie was heel direct, je wist precies wat je aan haar
had. Ze kon intens genieten van uitstapjes en gezelligheid, de extraatjes van het leven.
Adrie was een overtuigd gelovige. Tijdens de uitvaartdienst op 21
juli j.l. in de aula van Kovelswade, lazen we de trouwtekst van
Adrie en haar man Kees die haar al een aantal jaren geleden was
voorgegaan. Ze hadden een hechte band. Het was Exodus 33:14 en
15 met de strekking: zonder U, God, wordt het niets, al wat we
ondernemen is het niet te doen. Adrie had een diep vertrouwen in
Gods Aanwezigheid en uiteindelijk is ze in vrede heengegaan.
Ontroerend was de onvoorwaardelijke liefde van Hans en Ellen
voor hun moeder. Misschien is hun liefde wel het kostbaarste dat
gezaaid is in hen door beide ouders en hetgeen wat overblijft. Wij
vertrouwen erop dat haar ziel nu bij Christus is en bij Kees, in die
volgorde. DS. FLORUS KRUYNE (DIAKONESSENHUIS)

Dienst of viering?
Sommige mensen valt het op dat ik door elkaar het woord ‘dienst’
en ‘viering’ gebruik. Dat doe ik bewust, echter zonder dat ik heel
precies kan aangeven wat (voor mij) het verschil is. Daarom ben
ik te rade gegaan bij het boekje ‘Veelvormig vieren’ van Andries
Govaart. Hij schrijft over diverse termen in verband met de
liturgie:
‘Het woord liturgie komt uit het Grieks en betekent dienst aan/
van het volk, vriendendienst, kerkelijke dienst. In de roomskatholieke kerk is het de verzamelnaam van alle soorten rituelen
die mensen voltrekken. In de protestante kerken noemt men vaak
het boekje met de orde van dienst en de liederen en gebeden de
liturgie.
Eredienst bergt het woord eer en dienst in zich: het is onze opdracht (dienst) God in woord en gebaar te erkennen (eer te brengen).
Binnen de protestante kerken is het woord dienst gebruikelijk.
Het zelfde woord komt voor in godsdienst, en verwijst naar de
afhankelijkheid die de gelovigen hebben ten opzicht van God.
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Wijkmaaltijd
Op dinsdag 18 oktober is er weer
een Wijkmaaltijd. Samen kunnen
we weer genieten van diverse
heerlijke gerechten. De kosten
zijn € 5,00. Voor dat bedrag krijgt
u een hoofdgerecht, een
nagerecht en een kopje koffie of
thee met iets lekkers erbij. De
Wijkmaaltijd begint om 17.30
uur; de deur van onze gastvrije
kerk open om 17.00 uur. Graag
van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon
030-2733714. RIEK SMIT

OKTOBER 2016

In het woord viering klinkt niet zozeer de verplichting mee als wel
het plezier van het verkeren met de Levende, het feest en de rite.
In de vreugde en de handelingen waarmee we vieren bevestigen we
ons bestaan.
Het woord viering maakt deel uit van de woorden liturgieviering,
huwelijksviering, eucharistieviering etc. en beklemtoont het
feestelijke en vrijwillige. In de combinatie met uitvaart (uitaartviering) wijst het woord viering eerder op het leven dan op de dood,
eerder op de verbondenheid dan op het einde; in combinatie met
boete (boeteviering) wijst het woord viering op de ruimte die we
ontvangen in de vergeving.
Eucharistie is een Grieks woord en betekent dankzegging. Het
grote dankgebed, het eucharistisch gebed (tafelgebed) vormt het
hart van deze viering en het hart van ons geloven: we staan
dankend voor God.’
Juist om de verscheidenheid in mogelijke beleving de ruimte te
geven zal ik de woorden ‘dienst’ en ‘viering’ door elkaar blijven gebruiken. Mocht dit voor u aanleiding zijn voor vragen of opmerkingen, dan houd ik me graag aanbevolen! MARIAN VAN GIEZEN

16 oktober: eerste Wilhelminakerkconcert

Bijbel & Kunst
Op woensdag 5 oktober buigt de
kring Bijbel en Kunst zich over
Richteren. We bekijken kunst die
over bekende en onbekende
richteren is gemaakt en praten
over wat de verhalen ons op die
manier te zeggen hebben.
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. De volgende bijeenkomst is op 2 november. Waarover het dan gaat, is
nog niet bekend.

Op zondag 16 oktober gaat het concertseizoen 2016/2017 in de
Wilhelminakerk van start! Op de derde zondagmiddag van de
maand (met een paar uitzonderingen) treedt een gevarieerde selectie van ensembles en solisten op. Voor de toegang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die ten goede komt aan de instandhouding van het kerkgebouw.
Het openingsconcert wordt op 16
oktober gegeven door onze eigen
organist, Wilfred Folmer. Hij laat
het De Koﬀ-orgel horen in een
bijzonder programma met muziek
de alles te maken heeft met het
thema ‘Dans!’. Van een statige,
barokke dans van Bach, via een
decadente wals tot een zwoele
Argentijnse tango van Astor Piazzolla en natuurlijk improvisatie.
De concerten zijn van 16.00 tot 17.00 uur. De kerk is open vanaf
15.30 uur. Na afloop kunt u nog iets drinken.
De programmering van dit seizoen:
16/10
20/11
11/12
15/01
19/02
19/03
21/05

Wilfred Folmer orgel
Koor Nootabene
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest (VUSO)
Orkest Nota Bene
AD HOC symfonieorkest
kinderen van het Utrechts Centrum voor de Kunsten
Klein Operakoor Wilhelminapark
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Kerkbloemen

Inloop huiskamer

De kerkbloemen gingen in de
maanden augustus en september
met een hartelijke groet naar:

Elke donderdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur is het gezellig in de
Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41). Iedereen is
er welkom!

7 augustus
Mw. K. Antonides-van Welzen
21 augustus
Mw. K. Braams-Beversluis
4 september
Mw. R. Smit
11 september
Fam. v.d. Kuip-Zilvold
18 september
Fam. Hulst-Olie

Giften
Wij mochten een gift ontvangen
van mw. J.A.S. van € 300. Voor het
verjaardagfonds ontvingen wij
van mw. W.v.L. € 10.
Hiervoor hartelijk dank!

Kopij oktober
Kopij voor het oktobernummer
van C&I kunt u nog tot uiterlijk
maandag 31 oktober 23.59 uur
aanleveren bij: Wilfred Folmer
Willaerlaan 23
3925 HM Scherpenzeel
06-81477012 / 033-2771953 en
liefst per mail op:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Op donderdag 6 oktober is er een speciale activiteit: gastvrouw
Toos en pianiste Leonoor gaan muziek maken en ook met de aanwezigen zingen: allerlei liedjes van vroeger en nu komen langs.
Kom luisteren en meedoen!
Op 3 november komt Bram van Oort vertellen over de pelgrimstochten die hij heeft gemaakt. Hij zal het vooral hebben over
de route van Canterbury via Rome tot Rhodos. Er zijn heel veel
mooie foto's en hij laat ook passende muziek horen. Hij vertelt
over alles wat hij onderweg meegemaakt heeft op deze pelgrimsweg.Meer info bij: marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

Rommelmarkt op zaterdag 1 oktober
Het was een mooi begin op 3 september van onze maandelijkse
rommelmarkt, die voor de kerk € 631.70 heeft opgebracht. De dag
verliep prima en van 11 uur tot 14 uur werden er spulletjes
verkocht, koﬃe en thee gedronken met iets lekkers, een loterij
gehouden, sjoelbakwedstrijden gespeeld en konden de kinderen
zich vermaken met spelletjes en tekenen.
Veel mensen uit de buurt
kwamen even langs en velen
waren nog nooit binnen de
muren van de kerk geweest of
hadden überhaupt een kerk
opgemerkt in onze wijk.
Op 1 oktober is dus de
eerstkomende rommelmarkt
en de maand daarna op 5 november. Ook dan bent u
hartelijk welkom om even
binnen te kijken. Wie weet zit
er iets voor u bij en zo niet,
een kopje koﬃe drinken, sjoelen of aan de loterij mee doen
is net zo leuk.
Natuurlijk kunt u ook een tafeltje reserveren voor spullen die u
kwijt wilt. Voor degenen die wel iets willen verkopen, maar dit zelf
niet kunnen, is iemand beschikbaar die dit voor hen kan doen.
Wel gaan de niet verkochte spullen weer mee naar huis.
Hulp is altijd welkom, ook voor volgende rommelmarkten, in de
vorm van: iets bakken voor bij de koﬃe, hulp tijdens de markt of
opruimen na afloop.
Laten we er samen weer een paar gezellige uurtjes van maken met
hopelijk een financieel steuntje in de rug voor onderhoud van het
kerkgebouw op elke eerste zaterdag van de maand. RIET VLIEGER
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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

OKTOBER 2016

Opbrengst collecten
4 september
11 september
18 september

Diaconaal buurtwerk
Missionair werk / kerkgroei
Wijkdiaconie
Jeugdwerk Protestantse Kerk
Vredeswerk
Jeugdwerk Protestantse Kerk

Koﬃegeld

€
€
€
€
€
€
€

83,10
99,70
125,85
102,15
99,60
67,60
57,80

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Financiële thermometer
In de koﬃehoek van de Wilhelminakerk staat een financiële thermometer. Daarop is af te lezen hoeveel giften zijn ontvangen, en
hoeveel de Wilhelminakerk nog hoopt te ontvangen in 2016.
Hieronder ziet u het financiële overzicht tot en met augustus 2016.
In geel ziet u de AKB die we volgens de begroting over het gehele
jaar 2016 hopen te ontvangen. Per maand worden de toegezegde
en ontvangen AKB bijdragen gevolgd. De toegezegde AKB loopt
op dit moment nog meer dan € 10.000 achter op de begroting.
Dit vervult ons met zorg, aangezien de AKB de belangrijkste bron
van inkomsten is. De crowdfundactie verloopt succesvol. Het totaal aan giften is echter nog onvoldoende om het tekort bij de
Wilhelminakerk terug te dringen. TONY AALBERS

Kleur
Geel
Groen
Oranje
Paars

Betekenis
AKB toezeggingen
AKB ontvangen
Overige giften
Crowdfundactie

Begroting
€ 61.000
€

11.000

t/m aug.
€ 50.513
€ 49.312
€ 5.445
€ 8.600
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