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

Kerkdiensten
Wilhelminakerk
Zondag 6 november 10.00
ds. Marian van Giezen
Gedachteniszondag
Collecten:
1. Kerk in Actie
2. Opbouw wijkgemeente
Kinderkerk
Zondag 20 november 10.00
Ds. Marian van Giezen
Oogstdienst
Collecten:
1. Wijkdiaconie
2. Kerkdiensten zorgcentra
Swellengrebel
Zondag 27 november 10.15
ds. A. van der Schrier

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.

Delen in de oogst
Zondag 20 november vieren we onze Oogstdienst. Ook dit jaar
vraagt de diaconie te delen in de ‘oogst’ door het geven van levensmiddelen voor de Voedselbank in Lunetten. Het aantal
mensen dat een beroep doet op de Voedselbank is alleen maar
toegenomen en veel van hen zijn van deze voedselpakketten
afhankelijk. De bekende tasjes en boodschappenlijstjes liggen
vanaf zondag 6 november op de tafel in de ontmoetingshal van de
kerk.
Zondag 20 november kunt u de gevulde tasjes mee terugnemen
naar de kerk. Als u niet in de gelegenheid bent om de tasjes met
boodschappen te vullen, dan kunt u ook geld geven. Hiervoor
liggen speciale envelopjes op de tafel in de ontmoetingshal. Ook
hiermee is de Voedselbank erg geholpen! Belangrijk is dat u de
aanwijzingen op het boodschappenlijstje volgt en dat u ook goed
rekening houdt met de houdbaarheidsdatum van de producten!
RIEK SMIT EN WIL SMITH

Bij de zondagen
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.
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).
Wij noemen in deze dienst de namen van onze gemeenteleden
die in het afgelopen jaar zijn overleden:
22-10-2015
28-12-2015
29-02-2016
23-03-2016
07-05-2016
16-07-2016
17-07-2016
21-09-2016
10-10-2016

Louisa Johanna Rutgers- van den Berg
Hylke Pieter Vinkenborg
Johannes Pieter Vente
Abraham van der Waal
Tjeng Ho The
Adriana Johanna Baart- Reehorst
Robert Anthonie Arie van Oosterom
Mijntje Johanna Nederlof
Martha Jansen-van der Linde

Ook is gevraagd de naam te noemen van Karin Mook
(08-01-2016).
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Predikant afwezig
Maandag 7 en dinsdag 8 november ben ik afwezig vanwege de zesde en laatste
tweedaagse van mijn retraitejaargang.
Ds. Hans Koops vervangt mij
zo nodig (tel. 030 – 2745036).
MARIAN VAN GIEZEN

Film ‘Invictus’ op
11 november
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Wilt u zelf ook graag een naam van een dierbare hardop laten
noemen, neem dan contact op met Marian van Giezen.
In de dienst kunt u ook zelf een kaarsje aansteken om uw eigen
overleden dierbare te gedenken.

20 november - Oogstdienst en Zondag van de voleinding
In deze dienst komen meerdere thema’s samen: het is de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw staat deze zondag in
het teken van de ‘voleinding’. Ook vieren we onze oogstdienst, met
ook inzameling van tasjes met gaven voor de Voedselbank. En het
is een viering van Schrift en Tafel. Ik wil proberen al deze thema’s
op een zinvolle manier met elkaar te verbinden. We lezen Gen. 50,
15 – 26 (het laatste stukje Genesis, waarin Jozef zich nogmaals verzoent met zijn broers, vóór hij sterft) en Luk. 17, 11 – 19, waarin
Jezus 10 melaatsen geneest, van wie er maar één terugkomt om
hem te danken: een Samaritaan). Het zal in deze dienst gaan over
een leven waarin de verhoudingen zijn zoals ze ‘moeten’ zijn, zoals
God ze graag wil: God en mensen verzoend met elkaar.

4 december - Tweede Advent

Op vrijdag 11 november is er
weer een filmavond in de
Huiskamer. ‘Invictus’ gaat over
de tijd na de afschaffing van
de apartheid in Zuid-Afrika.
Nelson Mandela (Morgan
Freeman) is president en het
land is gastheer van de
Wereldbeker Rugby. Samen
met aanvoerder François
Pienaar (Matt Damon)
probeert hij het verdeelde
land tot een eenheid te maken. Vrijdag 11 november
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.

Dit is alweer de Tweede Adventszondag. We lezen Jes. 11, 1 –
10 (over de nakomeling van Isai, op wie alle hoop voor
gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping gevestigd is)
en Matt. 3, 1 – 12 (waarin Johannes de Doper degene
aankondigt die na hem komt en groter is dan hij; hij doet dit in
forse bewoordingen). Messiaanse verwachtingen: daar draait het
om vandaag. Hoe gaan wíj in onze tijd daarmee om? Wat
verwachten wij zelf eigenlijk? Na deze dienst willen we een
nagesprek houden. MARIAN VAN GIEZEN

21 november: preekvoorbespreking
Op maandagavond om 20.00 uur in de Huiskamer hebt u de
mogelijkheid om alvast vooruit te kijken naar de dienst van 4
december. We gaan de lezingen van die zondag met elkaar lezen
en praten over hoe zij ons raken. Als je vooraf al met de lezingen bezig bent geweest, ben je op zondag heel anders betrokken
bij de dienst. De moeite waard om het eens te proberen. Wie
zich vooraf bij mij aanmeldt, geef ik alvast wat materiaal ter
voorbereiding.
Maar ook wie op het laatste moment besluit te komen, is zonder
voorbereiding welkom! MARIAN VAN GIEZEN

In memoriam Mijntje Johanna Nederlof
Op 21 september is overleden Mijntje Johanna Nederlof, op de
leeftijd van 100 jaar. Jo Nederlof woonde jarenlang op de
Haagstraat 23. Zij was getrouwd met een predikant, maar al lang
geleden gescheiden. Daarna stond ze alleen voor haar gezin van
acht kinderen. Die situatie heeft diepe sporen getrokken in haar
gezin en haar leven. De laatste jaren nam de verwarring bezit van
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Adventsluiding en
Adventsmarkt in de
Pandhof
Op zaterdag 26 november
2016 is er van 16.00 - 18.00 uur
een Adventsmarkt in de Pandhof van de Domkerk.
De binnenstadskerken, de
wijkgemeenten van de PGU, de
lidkerken van USRK, een tuinvereniging en het Klokkenluidersgilde worden uitgenodigd
om met kramen op de Adventsmarkt te staan. Verder
wordt een kinderkoor
gevraagd te zingen tijdens de
markt. Rond 17.00 uur is er de
Adventsluiding van de Domklokken door het Klokkenluidersgilde. Door het luiden van
de Domklokken schenken we
aandacht aan het begin van de
Advent. Na de Adventsluiding
worden de lichtjes in de kerstboom ontstoken.
Kerstkaarten gevangenen
Ook onze wijkgemeente is
vertegenwoordigd op de advents markt. We vragen bezoekers om een groet te schrijven op kerstkaarten voor
gevangenen en er zijn weer
fairtradeproducten te koop.
Op eerste advent, zondag 27
november is er na de kerkdienst in de Marcuskerk gelegenheid om op de overgebleven kaarten een groet aan
een gevangene te schrijven.
Op tweede advent, 4 december delen we de kaarten uit in
de gevangenis in Vught.
We nemen ook ongeschreven
kaarten mee, deze kunnen de
gevangenen zelf naar een familielid of vriend toesturen.
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haar, waardoor ze noodgedwongen moest worden opgenomen in
het Voorhoevehuis.
Wij wensen haar kinderen veel sterkte toe. MARIAN VAN GIEZEN

In memoriam Matty Jansen - van der Linde
Op 10 oktober overleed Matty Jansen - van der Linde, op de
leeftijd van 83 jaar. Nog maar anderhalf jaar geleden was haar man
Kasper plotseling overleden. Matty was als predikantsvrouw altijd
nauw betrokken bij het werk van haar man. Kinderen en
kleinkinderen waren ook heel belangrijk in haar leven; samen pasten ze regelmatig op in de gezinnen. Matty en Kasper waren betrokken gemeenteleden van de Wilhelminakerk. Een half jaar
geleden verhuisde Matty naar Olst om dichter bij de kinderen te
wonen. Helaas werd de tijd in Olst getekend door fysieke pech
en, zo bleek, een ongeneeslijke ziekte. De kinderen hebben door
hun nabijheid en zorg de laatste maanden tot een bijzondere tijd
voor hen samen kunnen maken. Wij wensen hen sterkte met dit
nieuwe grote verlies. MARIAN VAN GIEZEN

20 november: Wilhelminakerkconcert door
vijftienjarig koor Nootabene
Vorige maand is de eerste zondagmiddagserie Wilhelminakerkconcerten van start gegaan met een concert door onze eigen organist Wilfred Folmer. Op zondag 20 november krijgt de reeks
een een vervolg met een optreden door het Utrechts gemengd
koor Nootabene.
Nootabene bestaat dit jaar vijftien
jaar en viert dat met een concert in
de Wilhelminakerk. Anders dan de
andere concerten in de serie gaat
het jarige koor dat deze zondag op
geheel eigen wijze invullen. Op het
programma staan meerstemmige
koorstukken in het genre ‘wereldmuziek’. Verder zijn er onder het
motto Nootabene Durft verrassende
intermezzo’s van kleine ensembles
(en solo’s) van koorleden met lef!
Ook oud-leden zingen een lied
mee.
Het concert begint eerder dan gebruikelijk: om 15.00 uur. Na afloop (ca. 17.00 uur) geeft het koor
een aangeklede borrel. Voor dit concert bedraagt de toegang
€ 10,00. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.nootabene.com of
voorafgaand aan het concert.
Noteer ook vast het concert van 11 december door het Verenigd
Utrechts Symfonie Orkest. Dit concert begint op de gebruikelijke
tijd van 16.00 uur en is gratis toegankelijk. De collecte komt ten
goede aan de instandhouding van het kerkgebouw.
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Herdenking Kristallnacht
9 november
Woensdag 9 november vindt de
herdenking van de Kristallnacht
plaats bij het Joods monument
tegenover het Spoorwegmuseum. De Kristallnacht in 1938 die
overduidelijk aangaf wat het lot
van de Joden in Duitsland zou
zijn. Deze herdenking begint om
19.00 uur en wordt 19.30 uur
beëindigd.

Wijkmaaltijd
Op dinsdag 15 november 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 0302733714. RIEK SMIT

Lichtjestocht 16 december

Op vrijdag 16 december organiseren we weer onze inmiddels traditionele Lichtjestocht: een wandeling voor jong en oud, verlicht
door kaarsjes, door het Wilhelminapark en onze wijk, langs scenes
van het Kerstverhaal. Onderweg is van alles te zien, te horen en te
beleven.
We kunnen altijd nog hulp gebruiken: van te voren, op de dag zelf,
tijdens de tocht en na afloop. Zangers, toneelspelers, lichtjesaanstekers, mensen voor de catering, opruimers, gastvrouwen en –
heren in onze eigen kerk: help mee om deze fantastische tocht opnieuw tot een succes te maken en meld u/je aan bij Marian van
Giezen, marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

De visitatie in de Protestantse Kerk
Op woensdag 14 december bezoeken enkele visitatoren onze
gemeente in het kader van de vierjaarlijkse visitatie. De plaatselijke
gemeente is een deel van het geheel van de landelijk kerk, de
Protestantse Kerk in Nederland. De landelijke kerk heeft er belang
bij te weten wat er leeft in de gemeenten en hoe het gaat met de
gemeenten. Daarom zijn er visitaties. Deze worden uitgevoerd
door het Regionale College voor de Visitatie in de provincie
Utrecht (afgekort: RCV). De kerkorde stelt dat die eenmaal in de
vier jaar gehouden moet worden.
Deze ontmoeting is bedoeld als het omzien naar elkaar, en heeft
volgens de kerkorde ten doel de opbouw van de gemeente met
elkaar te bespreken. Aan de orde komen onder andere
• het geestelijk leven van de gemeente;
• de wijze waarop door de kerkenraad gehoor

Kerkbloemen
De kerkbloemen gingen in de
maand oktober met een hartelijke
groet naar:
2 oktober
Fredy van Koppenhagen-Schild
16 oktober
Fam. Faber-Norel
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gegeven wordt aan de

roeping van de gemeente;
• de vervulling van ambten en diensten.
Visitatie heeft niet het karakter van controle, maar is vooral bedoeld om meelevend en bemoedigend te zijn voor de leden van de
kerkenraad.
Er vinden verschillende gesprekken plaats:
• het gesprek met de predikant (mogelijk met partner);
• het gesprek met de kerkenraad, eerst zonder de predikant, daarna

met de predikant.
• een gesprek met gemeenteleden wanneer daar behoefte aan is.
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Kopij december
Kopij voor het decembernummer
van C&I kunt u nog tot uiterlijk
maandag 28 november 23.59
uur aanleveren bij:
Wilfred Folmer
Willaerlaan 23
3925 HM Scherpenzeel
06-81477012 / 033-2771953 en
liefst per mail op:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

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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Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt ten behoeve van
het RCV.
Eenmaal per vier jaar wordt er een samenvatting van de meest relevante bevindingen in alle regio's opgesteld ten behoeve van de
Synode van de PKN. De synode kan hiermee rekening houden bij
het vaststellen van het beleid van de kerk.
Gesprek gemeenteleden met de visitatoren
Zoals boven reeds vermeld kunnen gemeenteleden de visitatoren
ook spreken. In dat geval kan er via de mail
(j.a.van.eck@comveeweb.nl) of telefonisch (0348-551332) contact
met hen opgenomen worden om een afspraak te maken voor een
gesprek. Dit gesprek heeft een vertrouwelijk karakter.

Rommelmarkt op zaterdag 5 november
Dit wordt de derde keer dat we de maandelijkse rommelmarkt organiseren om de financiën van de kerk te op pijl te helpen houden.
De vorige keer, 1 oktober, was een geslaagde dag. Er waren weer
meer tafeltjes gereserveerd en de opbrengst was € 710.
Op 5 november houden we onze derde rommelmarkt tussen 11 en
14 uur. U bent weer van harte uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen. Deze keer zijn er meer mensen uit onze wijk die iets willen
verkopen. De folders doen hun werk. Ook hopen we op meer kopers, want zonder hen is er geen opbrengst. Er zal een ruim aanbod
zijn aan speelgoed, boeken, kerstkaarten en versiering, naast allerlei andere leuke spulletjes. De feestdagen van december zijn niet
ver meer en dan is het nú de tijd om aan cadeautjes te denken. U
kunt ook een kopje koﬃe komen drinken en deze keer zijn er
zelfgebakken oliebollen bij. Sjoelen of een lootje kopen kan eveneens, want alle beetjes helpen. U bent dus van harte uitgenodigd.
De volgende keer zal zijn op zaterdag 3 december. RIET VLIEGER

Eet mee! zoekt gezellige eetadressen voor
senioren
Stichting Eet mee! is voor een aantal senioren uit Oost op zoek
naar gezellige eetadressen waar zij 1 à 2 keer in de maand kunnen
aanschuiven voor een gezellige maaltijd. Ben jij die buurtgenoot
die wel eens een ander verhaal wil horen? En heb je als alleenwonende of gezin een plekje vrij aan je eettafel? Doe mee met Eet
mee! Vaste gast en ontvang enkele keren per maand een oudere
buurtgenoot als vaste gast bij jou thuis. Tijdens een intake aan huis
bespreken we je wensen en mogelijkheden en maken daarna een
mooie match op maar voor je.
En wil je als gast aanschuiven? Laat het weten!
Meer informatie of aanmelden: Stichting Eet mee!
E info@eetmee.nl
T 030-2213498
W www.eetmee.nl
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Inspiratiesessie pioniersplek
Op 1 november is in de Huiskamer een inspiratiesessie georganiseerd voor alle jongeren van de Wilhelminagemeente. Kristel van der Horst heeft daarvoor verspreid over de hele woning met boeken,
afbeeldingen, tijdschriften en kranten plekken gecreëerd om inspiratie op te doen voor activiteiten.

Na een gezamenlijke maaltijd zijn we met tien gemeenteleden in groepjes langs alle plekken getrokken
en is er door knippen en plakken, en met elkaar erover praten, een aantal ideeën ontstaan.
1. De pioniersplek moet herkenbaar zijn voor onszelf en voor de wijk. Daar hoort een naam bij die
positieve associaties oplevert. Vanaf de eerste publieke presentatie moet deze naam worden gebruikt. In november zal de visiegroep een naam kiezen.
2. Om een beeld naar buiten te kunnen presenteren moet er een beeld van binnen zijn. Daarom wordt
nu eerst een reeks activiteiten georganiseerd om de bestaande groep te vormen en te laten groeien.
Nieuwe deelnemers kunnen daarop aanhaken, en nieuwe activiteiten kunnen ontstaan uit de
bestaande. Begonnen wordt met de thema’s die tijdens de inspiratiesessie naar voren zijn gekomen.
3. Het vermenigvuldigen is de daarop volgende stap. Hoe betrekken we zinzoekers in de wijk bij deze
activiteiten? Welke nieuwe activiteiten zijn ook nodig? Daarover bestaat nu nog geen beeld. Dat
wordt het echte pionieren.
We sluiten de avond af met een gevoel van enthousiasme en veel zin in het vervolg.
Benieuwd naar de collages die deze avond gemaakt zijn? Ze hangen boven de Huiskamer aan de
Hobbemastraat, op de eerste verdieping (alle kamers!) Neem gerust een kijkje! ALFRED BOOM
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