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

Kerkdiensten
Wilhelminakerk
Zondag 5 maart 10.00 u.
Themadienst rond Maaltijd
van de Heer
Ds. Marian van Giezen

Campagne Kerk in Actie 40dagentijd ‘Sterk en dapper’

Kinderkerk
Zondag 19 maart 10.00 u.
Ds. Marian van Giezen
Zondag 2 april 10.00 u.
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk

Bijbel en Kunst
8 maart
Op woensdag 8 maart buigt
de kring Bijbel en Kunst zich
over Maria. Deze bijeenkomst
is ter voorbereiding op een
bezoek aan de tentoonstelling
in het Catharijneconvent op
5 april. Daarom is iedereen
welkom die graag mee wil
met onze excursie naar het
museum. Wie meer wil weten
over Maria in de Bijbel en in
de kunst kan dus beide keren
komen. We starten om 10.00
uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Graag even
vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992,
marianvangiezen@online.nl,
of bij Ankie la Rivière,
030-2513713,
aalariv@kpnmail.nl.

Kerk in Actie houdt zoals gewoonlijk tijdens de voorbereiding vóór Pasen een campagne om aandacht te vragen voor een aantal projecten in binnen en buitenland.
Het thema dit jaar is: ‘STERK EN DAPPER’. Wij willen
aandacht vragen voor de organisatie RED PAZ in Guatamala.
De mensen voor wie de projecten worden opgezet zijn vaak heel
sterk en dapper. In veel landen, maar ook in bepaalde situaties in
eigen land gaat het om te overleven en in moeilijke omstandigheden toch vol te houden en hoop te hebben op betere tijden.
Zulke mensen verdienen een steun in de rug.
Op weg naar Pasen zien we Jezus, die volhield op zijn kruisweg
om ons te redden. Hij kan ons en hen de kracht geven door te
gaan ook al lijkt alles tegen te zitten.
Op de drie zondagen waarop we in de komende zes weken kerkdienst hebben, zullen we enkele aspecten van dit project van
Kerk in Actie belichten door middel van een powerpointpresentatie tijdens de dienst. Collectes in deze diensten zijn ook
bestemd voor Kerk in Actie. Verder we willen weer een aantal
spaardoosjes neerzetten in de veertigdagentijd thuis te sparen en
zo nog een extra financiële bijdrage aan dit project te leveren.
KERK IN ACTIE / RIET VLIEGER

MARIAN VAN GIEZEN
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Wilhelminakerkconcert - 19 maart:
Jong talent
Op 19 maart biedt het de
serie Wilhelminaconcerten
podium aan jong talent. Op
deze derde zondagmiddag van
de maand kom kinderen van de
PI-afdeling van het Utrechts
Centrum voor de Kunsten het
concert verzorgen. PI is een
muziekprogramma voor
kinderen vanaf 5 jaar met een
duidelijke aanleg voor muziek.
Ze leren vanuit het zingen van
vele liedjes op hun gehoor een
muziekinstrument bespelen en
gaan later pas noten leren
lezen.
Tijdens dit concert zullen
kinderen, in de leeftijd van 5 tot
12 jaar, in verschillende groepjes voor u optreden. Zij spelen
piano, viool, cello, blokfluit,
marimba en slag-werk. De algemene leiding van dit concert
berust bij Paula Brouwer, slagwerkdocente bij PI op het UCK.
De docenten zijn druk bezig
een leuk programma samen te
stellen. Dat blijft dus nog even
een verrassing! Voor de musici
is het een leuke ervaring om
een concert buiten het UCK te
mogen geven. Voor u als luisteraar een speciale belevenis
om zo'n jong talent te horen
spelen!
Het concert is van 16.00 tot circa. 17.00 uur, de kerk is open
vanaf 15.30 uur. Na afloop is er
gelegenheid om iets te drinken. De toegang is gratis.
Uw vrijwillige bijdrage komt ten
goede aan het behoud van de
kerkgebouw.
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Bij de zondagen
5 maart - themadienst rond Maaltijd van de Heer
In het Liturgieberaad hebben wij een aantal keren gesproken over
de betekenis van de maaltijd van de Heer (het Avondmaal). De
Raad van Kerken heeft een tijdje geleden een onderzoek over de
beleving hiervan uitgevoerd onder de lidkerken. Het rapport
daarover hebben wij aangegrepen om een themaviering over de
Maaltijd van de Heer voor te bereiden. Deze zal zowel in vorm als
inhoud wat anders dan anders zijn. Om te beginnen zullen we
tijdens de hele dienst in een kring rond de tafel zitten. De onderdelen van de tafelviering zullen door de leden van het
Liturgieberaad ingeleid worden met een tekst over de betekenis
ervan en ook een persoonlijke noot. Wij hopen dat we als
gemeente door deze themaviering meer diepgang zullen beleven
aan de Maaltijd van de Heer.
Als (enige) schriftlezing houden we voor deze dienst Mt. 4, 1 – 11
aan, het verhaal over de verzoekingen van Jezus in de woestijn,
dat elk jaar op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd wordt
gelezen.

19 maart - 3e zondag van de veertigdagentijd
Op deze zondag staat Joh. 4, 5 – 26 (42) op het rooster: het
gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron. Een
lang, maar prachtig verhaal over hoe Jezus iemand liefdevol
doorziet en haar zo verder helpt op haar geloofsweg, op zoek naar
levend water. Uit het Oude Testament lezen we Ex. 17, 1 – 7,
waarin Mozes water uit de rots slaat. Water is een eerste levensbehoefte; maar hoe is onze behoefte aan ‘levend water’?

2 april – 5e zondag van de veertigdagentijd
Vandaag lezen we het verhaal over de opwekking van Jezus’
vriend Lazarus, de broer van Marta en Maria (Joh. 11, 1 – 44). Uit
het Oude Testament horen we Ez. 37, 1 – 14 over het dal met de
dorre doodsbeenderen, die door Gods adem tot leven gewekt
worden. Beide verhalen lopen uit op de verheerlijking van God.
Wat kunnen wij zelf beleven aan deze opstandingsverhalen in
deze voorbereidingstijd voor Pasen? MARIAN VAN GIEZEN

Vooruitblik
•5 april bezoek tentoonstelling Maria in het Catharijneconvent.
We krijgen daar een rondleiding van ongeveer een uur en
drinken na afloop een kopje koﬃe. We treﬀen elkaar in de hal
van het museum om 10 uur. Aanmelden via
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992 is noodzakelijk, want
de groepsgrootte is beperkt. De kosten zullen rond de € 7
liggen.
•8 april Palmpaasstokken maken
•9 april verleent Ensemble Illustre medewerking aan de dienst
van Palmzondag. MARIAN VAN GIEZEN
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‘Patch Adams’
vrijdag 10 maart

MAART 2017

Pioniersplek onder nieuwe naam ‘Begane
Grond’ actief in de wijk
De pioniersplek in Utrecht-Oost heeft een nieuwe naam: Begane
Grond. Daar hoort natuurlijk ook een eigen website bij:
www.beganegrond.nu. In de afgelopen maanden hebben de eerste
activiteiten van Begane Grond al wat vorm gekregen. Even een
korte update:
Om meer contact met de buurt te krijgen is er in december een
kerstborrel geweest. Zo’n borrel zetten we nu maandelijks door.
Met de bestaande groep van de pioniersplek zijn we in januari
begonnen met een maandelijkse Inspiratieavond: samen eten en
een goed gesprek. Zo hebben we het de eerste keer gehad over de
vraag of je een rolmodel hebt, of iemand van wie je denkt: zo zou
ik graag in het leven staan. (Heeft u dat?). Mooie avonden zijn
dit, waarin we elkaar beter leren kennen. Van daaruit kunnen we
weer gastvrij zijn voor anderen.

‘Patch Adams’ is een
Amerikaanse semi-biografische
film uit 1998. De film vertelt het
waargebeurde verhaal van de
dokter Patch Adams (gespeeld
door Robin Williams). Zijn
onorthodoxe methoden zorgen
ervoor dat hij niet geliefd is bij
de medische en wetenschappelijke gemeenschap. Zijn
patiënten waarderen zijn werk
echter erg, waardoor hij zeer
geliefd is. Patch wil echter nog
meer: een eigen, onafhankelijk
en vrij ziekenhuis waar patiënten geen nummer zijn, maar
echte mensen.
De filmavond begint om 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.

In januari heb ik een Welkomskaart gestuurd naar de nieuwe
mensen in de wijk (die ook in de kerkelijke kaartenbak staan)
met een uitnodiging voor een Netwerkbrunch in de Huiskamer.
Het was heel gezellig, al kwamen er geen nieuwe mensen. Toch
gaan we hier wel mee door: nieuwe mensen uit de buurt welkom
heten vanuit kerk en Begane Grond.

Ook goed om te weten: de richting van Begane Grond wordt
mede bepaald door een visiegroep die bestaat uit Johannes van
Blitterswijk, Nienke van den Berg, Reiny de Fijter, Kees
Goedegebuur en Alfred Boom. Dit is voor mij als pionier heel
bemoedigend; ik ben heel blij met ze! KRISTEL VAN DER HORST

Naar aanleiding van het gemeenteberaad
van 18 januari
Op 18 januari hebt u in het gemeenteberaad gehoord dat er een
familie was, die mogelijkheden zag om de kerk te kopen voor een
sociale bestemming en met ons na te denken over het behoud van
een vierplek in het gebouw. We wilden op het gemeenteberaad
graag uw mening horen over deze ingrijpende zaak.
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Wijkmaaltijd
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Inmiddels is ons (kort na het gemeenteberaad) gebleken dat de
familie ervoor gekozen heeft om een ander pand te zoeken en
inmiddels ook een pand gekocht heeft. De gesprekken met deze
familie worden dus niet voortgezet.
Omdat de toekomst van de Wilhelminakerk nog steeds een punt
van zorg is moeten we met elkaar verder nadenken hoe we deze
toekomst vorm kunnen geven.
Op dit moment betekent dit drie dingen:

Op dinsdag 21 maart 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

1.We willen u laten weten wat er aan opmerkingen is gemaakt op
het gemeenteberaad. Daarom treft u separaat een aantal bijlagen
aan. Interessant om te lezen en voor het sectieberaad een goed
begin om verder te denken. [N.B. de verslaglegging van het gemeenteberaad wordt digitaal verspreid en verder op papier verspreid aan de
aanwezigen op het gemeenteberaad, die geen computer hebben.]
2.Het sectieberaad gebruikt de input van het gemeenteberaad dus
om verder te praten. We hebben een externe begeleider gevonden, die ons daarbij verder helpt: Erik ter Avest.
3.Het sectieberaad gaat in klein comité een tweede gemeenteberaad voorbereiden in de eerste helft van het jaar 2017.
NAMENS HET SECTIEBERAAD / GERY GORTER

Rommelmarkt op zaterdag 4 maart

Utrechtse trams in de
Huiskamer - 6 april
Volgend jaar wordt het nieuwe
tracé van de Uithoflijn in gebruik
genomen. De enige tramlijn van
de stad, die vooral buiten de binnenstad blijft. Dat was tot eind
jaren dertig wel anders. Toen
doorkruisten maar liefst vijf tramlijnen het hart van de stad. Op
donderdagmiddag 6 april komt
Bart van Homoet naar de
Huiskamer van de Schildersbuurt
(Hobbemastraat 41) om beelden
te laten zien van de trams van
toen. Van de paardentram tot de
latere elektrische trams.
Houd die datum vrij!
Elke donderdagmiddag is er inloop van 14.30 – 16.00 uur, voor
een praatje, een kopje koffie/thee
en veel gezelligheid. Meer info bij
Riek Smit, 030-2515918.

De opbrengst van de rommelmarkt op 4 februari bracht € 351,35
op. Een mooi bedrag, al moet de gang er in het begin van het jaar
weer een beetje in komen.
Aanstaande zaterdag 4 maart is er dus weer gelegenheid de markt
te bezoeken. Er zijn leuke stands, een gezellige koﬃehoek, lootjes
kopen voor een prijsje. een hele rij boeken en cd’s, kinderspeelgoed, enz. Kom gerust binnenlopen. Wie weet is er iets van uw
gading. Ook publiciteit is welkom. Zeg het verder aan buren of
familie en nodig ze uit.
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Financiën
De PGU heeft de voorlopige
jaarcijfers van de WK over 2016
bekendgemaakt. Voor het eerst
in vele jaren is er een positief
resultaat behaald! Volgens de
voorlopige cijfers overtreffen
de opbrengsten de uitgaven
met ca. € 6.680.
Op het overzicht ontbreken
nog inkomsten (subsidies) ten
behoeve van de pioniersplek,
over de verantwoording van
deze bijdragen wordt nog
gesproken. In de volgende Wij
Wilhelmina zullen we nader op
het jaaroverzicht ingaan. TONY
AALBERS

Kerkbloemen
De kerkbloemen van
de afgelopen maanden gingen
met een hartelijke groet naar:
01-01 - dhr. A.H.H. Temming
15-01 - fam. Bontekoe-Hiemstra
05-02 - fam. Tronchet-Trginova
19-02 - mw. M. Immink-Rijpma

Kopij april
Kopij voor het maartnummer
van Wij Wilhelmina kunt u nog
tot uiterlijk maandag 27 maart
23.59 uur aanleveren op
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info
Voor meer informatie over de
Wilhelminagemeente:
www.wilhelminakerkutrecht.nl
radio: www.kerkomroep.nl
Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. Wilhelminakerk
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Wie ook wat te verkopen heeft kan zich opgeven voor reservering van een tafeltje om de spullen uit te stallen. Wat niet verkocht
wordt gaat weer mee naar huis, behalve de boeken. Die kunnen
naar wens wel in de kerk achtergelaten worden. Ze komen dan de
volgende keer weer tevoorschijn (op zaterdag 1 april). Geen grapje!
Hulp bij opruimen, iets bakken voor de koﬃehoek, of helpen bij
het verkopen van spullen van mensen die zelf niet kunnen komen
is zeker ook welkom. We maken er weer een gezellige ochtend
van. Open van 11 tot 14 uur.
Opgeven bij Riet Vlieger 030-2540521 / maria.vlieger@gmail.com
of Kitty Brinkman 030-2518045 / kittybrinkmann@outlook.com
ROMMELMARKTCOMMISSIE / RIET VLIEGER

Villa Vrede viert verjaardag
Op zaterdagmiddag 4 maart 2017 viert Villa Vrede, huis van ontmoeting en ontspanning voor vluchtelingen en migranten in de
stad Utrecht, haar derde verjaardag. Tijdens festiviteiten van ‘Expeditie Villa Vrede’ zijn jong en oud van harte welkom om dit
feest mee te vieren.
Er zijn allerlei creatieve en sportieve activiteiten zoals schilderen,
teamspelen, hindernisbaan, schminken voor kinderen, live
muziek, maar uiteraard is er ook lekker eten en drinken.
Kinderen kunnen o.a. broodstokken maken en op het vuur roosteren. Op deze laagdrempelige manier kan men nader kennis
maken met Villa Vrede en haar bezoekers uit diverse landen. Een
soort ontdekkingstocht, maar dan dicht bij huis en niet in de
jungle. Ook het nabijgelegen grasveld zal onderdeel zijn van Expeditie Villa Vrede.
Waar:
Wanneer:
Meer info:
Contact:

Villa Vrede, Wijnesteinlaan 4, Utrecht
za. 4 maart, 13.00 – 17.00 uur
www.villavrede.nl en www.facebook.com/villavred
info@villavrede.nl en tel. (030) 877 8095

Paasgroetenactie
Gemeenteleden van de PKN sturen ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. Vanuit de Wilhelminakerk worden Engelstalige kaarten geschreven naar
gewetensgevangenen en mensenrechtenorganisaties in het
buitenland. Adressen zijn aangeleverd door Amnesty International. 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.
De kaarten liggen vandaag klaar om te worden meegenomen en
moeten voor Palmzondag, 9 april worden verstuurd. Bij alle
kaarten zit achtergrondinformatie over de persoon of organisatie
waar de kaart naar toegaat en ook verzendinstructies. DE DIACONIE / JEROEN ’T HART
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Actie Kerkbalans: laat uw bijdrage voor 2017 weten!

De tien wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) zijn voor een aanzienlijk deel
van hun inkomsten afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van hun leden.
Voor de Wilhelminakerk zijn in de derde week van januari zeventien vrijwilligers op pad gegaan om
ruim zeshonderd brieven bij de leden te bezorgen met daarin de vraag hun eenmalige of doorlopende
toezegging te doen voor de Actie Kerkbalans (AKB) 2017. Dat kan op vier verschillende manieren. Zie
daarvoor de brief die u heeft ontvangen.
Inmiddels heeft de PGU van ongeveer de helft van de leden die vorig jaar AKB heeft betaald, hun
AKB toezegging voor 2017 ontvangen. Daarom doen wij een dringend beroep op de leden die dat nog
niet hebben gedaan, de PGU zo spoedig mogelijk te laten weten wat hun bijdrage voor dit jaar zal zijn
(www.pgu.nu/kerkbalans).
Uw bijdrage is van vitaal belang om ook in 2017 alle activiteiten van de Wilhelminakerk te kunnen
blijven uitvoeren!
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wijmie de Vries-Aalten: 030-2893517 of
wijmiedevries@hetnet.nl. WIJMIE DE VRIES-AALTEN / INGE-LOT VAN HAASTERT
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