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

Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo 2 december 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Eerste Adventszondag
Kinderkerk
Zo 16 december 10.00 uur
Ds. K. Vos
Derde Adventszondag
Di 25 december 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Eerste Kerstdag
Zo 6 januari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Epifanie
Kinderkerk

Oproep
ambtsdragers
Onze oproep in het vorige
nummer heeft geresulteerd
in één aanmelding van iemand die het ouderlingschap overweegt. Daar
zijn wij héél blij mee!! Maar
dat is nog niet genoeg om
uit de gevarenzonde te
komen: wij hebben ook
dringend een of meer diakenen en minstens één ouderling-kerkrentmeester
nodig! Denk nóg eens bij u/
jouzelf na of je iets kunt
betekenen voor onze
wijkgemeente; de ambten
kunnen ook als duo in gevuld worden.
DE KERKENRAAD

Lichtjestocht 2018:
medewerkers gevraagd
Op vrijdag 14 december houden we weer onze jaarlijkse Lichtjestocht door de wijk. Dit jaar voor de vijfde keer! Samen met de
RK Aloysiuskerk, de Holy Trinity Anglican Church, vrijwilligersorganisatie De Wilg en ondernemersvereniging Puur Oost bieden
we een sfeervolle wandeling aan langs de scenes van het Kerstverhaal en diverse koren. Veel gemeenteleden hebben de afgelopen jaren met veel plezier
meegewerkt aan dit geweldige feest. Ook voor dit jaar
kunnen we nog hulp gebruiken: van tevoren, op de dag
zelf, tijdens de tocht en na
afloop. We doen een beroep
op iedereen die het leuk
vindt om:
• lichtjes aan te steken en
aan te houden; en de lichtjes na afloop weer te verzamelen;
• te zingen of de zang te begeleiden op een instrument;
• in één van de scenes mee te spelen (bijvoorbeeld als herder);
• de catering voor de medewerkers te helpen verzorgen;
• gastvrouw of -heer te zijn in onze eigen kerk;
• te helpen met opruimen na afloop.
Help mee om deze fantastische tocht opnieuw tot een succes te
maken en meld u/je aan bij Marian van Giezen,
predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

Bij de zondagen
2 december – 1e Advent - begin nieuwe kerkelijk jaar
De kerkelijke kalender loopt een beetje anders dan onze gewone:
niet op 1 januari, maar op de 1e zondag van de Advent begint een
nieuw kerkelijk jaar. Dat betekent o.a. dat we dan weer een ander
evangelie hebben waaruit de lezingen voor de zondag (meestal)
worden genomen, dit jaar Lucas.
Maar wij doen het in onze kerk dit jaar nóg een beetje anders,
vanwege onze Openbaring-serie. Met grote sprongen gaan we
door het boek Openbaring: vandaag komt hoofdstuk 12, 1 - 17 aan
de orde, samen met hoofdstuk 14, 1 – 7. 12 – 13. Hier gaat het over
een vrouw die op het punt staat een kind te baren, maar door een
draak wordt belaagd. Hoopgevend is dat de vrouw en haar kind
net op tijd in veiligheid worden gebracht. De strijd tussen goed
en kwaad brandt in alle hevigheid los. De Adventszondagen
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HERHAALDE
OPROEP:
Extra actie nodig!
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sluiten nauw aan bij het thema van het einde der tijden, dus wat
dat betreft past dit gedeelte wel in deze liturgische tijd. Maar
harmonieus op weg naar Kerstmis: nee, dat is het in deze fase
niet.

16 december – 3e Advent - zondag ‘Gaudete’ (verheug u)

Bij de ontwikkeling van de financiën van de Wilhelminakerk
in 2018 zijn er een paar tegenvallers. De bijdragen van onder
meer de AKB en opbrengsten
wijkactiviteiten zijn € 7.000
lager dan verwacht en het salaris van medewerkers is € 4.000
meer dan het vorige jaar. Dit
laatste is het gevolg van een
besluit van de landelijke PKN
die koos voor een betere CAO.
Om onze gezamenlijke doelstelling dat er geen tekorten
zijn, te bereiken is een extra
actie nodig. In 2015 heeft onze
extra actie € 22.000 opgeleverd. Dat is nu niet nodig. Maar
het zou prachtig zijn als we dit
jaar de helft ervan met elkaar
opbrengen: € 11.000. Dan
kunnen we met een gerust hart
verder bouwen aan de toekomst van de Wilhelminakerk.
Kan ieder van ons nagaan of
hij/zij een extra gift kan doen
om dit doel te bereiken? Elk
bedrag is van harte welkom.
Graag overmaken naar onze
eigen rekening:
Wilhelminakerk,
NL88 RABO 0130 7141 19
met vermelding ‘Extra gift’.
Nadere informatie: Rita Dijkstra
tel. 030 2513914 en Tony Aalbers tel. 06 83257562.
DE FINANCIËLE COMMISSIE VAN
DE WILHELMINAKERK

De gastvoorganger kan zelf de lezingen kiezen. Op het leesrooster staat: Sefanja 3, 14 – 20 (die zijn volk bemoedigt met een profetie over terugkeer uit de ballingschap) en Lucas 3, 7 – 18 (over
Johannes de Doper die, als voorloper van de Messias, op geheel
eigen wijze de mensen oproept tot bekering).

25 december - Eerste Kerstdag
Feestelijke viering van het Kerstfeest. We lezen het Kerstevangelie volgens Johannes: (Joh. 1, 1 – 14) en de oudtestamentische
profetie van Jesaja (Jes. 52, 7 - 10). Er is een prominente rol voor
de kinderen, een mooi verhaal en veel muziek.
Na afloop iets lekkers bij de koﬃe. Iedereen van harte welkom!

6 januari – Epifanie
Dit feest noemen wij vanouds Driekoningen. Maar die drie
‘koningen’ (Mt. 2, 1–12) zijn ondanks hun rijkdom en pracht minder belangrijk dan die ene Koning om wie het allemaal draait:
Jezus. Om onze serie diensten over het boek Openbaring toch
een beetje netjes af te ronden, zullen we vandaag nog één keer
een gedeelte daaruit lezen. Immers: juist in dat boek draait ook
alles om degene die op de troon – in de hemel – zit. Het precieze
bijbelgedeelte heb ik nu nog niet uitgezocht. MARIAN VAN GIEZEN

Nieuws uit het Liturgieberaad: vieringen
van Schrift en Tafel en het voorbedenboek
In het Liturgieberaad is gesproken over onze Schrift & Tafelvieringen. Het ging dit keer vooral over enkele meer praktische
zaken: het zou de soepelheid van de rondgang bevorderen als degenen die gebruik willen maken van de beker met druivensap,
allemaal aan de kant van de zij-uitgang zouden gaan staan. Dan is
het voor de dienstdoende ambtsdrager overzichtelijker om te zien
aan wie deze beker aangereikt moet worden.
Er zijn mensen die – om welke reden dan ook – liever niet uit de
gezamenlijke beker drinken. We geven hen in overweging om in
plaats van te drinken het stukje brood in te dopen. Het gebruik
van aparte kleine bekertjes vinden wij minder passen bij onze
gemeenschap.
Sinds enige maanden ligt in de hal een voorbedenboek. Wij brengen dit graag nog eens opnieuw onder de aandacht. U kunt hierin
een gebedsintentie schrijven, die dan tijdens de voorbeden
hardop wordt voorgelezen. U zou bijvoorbeeld kunnen bidden
voor een noodsituatie, ver weg of dichtbij; voor een groep
mensen met wie u zich verbonden voelt (bv. examenkandidaten),
voor iemand die u speciaal in gedachten hebt (mocht u daarbij
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Bijbel en Kunst
12 december

eventuele persoonlijke gegevens vermelden, dan zullen die, vanwege privacy, niet hardop worden voorgelezen).

Op woensdag 12 december
buigen we ons opnieuw over
het boek Openbaring, met afbeeldingen van kunst erbij.
Deze keer gaat het over Openbaring 12 – 14 (en wellicht nog
meer). Wie de bijbel eens op
een andere manier wil beleven
dan alleen door te lezen/horen,
is welkom om 10.00 uur in de
Huiskamer, Hobbemastraat 41.
Ook als u/je nog niet eerder
hebt meegedaan met deze
kring of niet goed thuis bent in
de bijbel: geen probleem,
welkom! Graag even vooraf
aanmelden bij ds. Marian van
Giezen, 06-18419992 of
predikant@wilhelminakerkutrecht.nl.

Collectes

Kerstviering voor
ouderen

Collectes in december

Dinsdag 18 december vieren
we van 10.15 tot 13.30 uur het
Kerstfeest met de ouderen uit
de wijk. Vooraf is er een kop
koffie/thee met iets lekkers. In
de aansluitende Kerstviering
wordt het Kerstevangelie
gelezen door ds. Marian van
Giezen, afgewisseld met muziek en samenzang o.l.v. Edith
Tilanus. Geertje van Rijswijk
vertelt een Kerstverhaal. We
sluiten af met een gezellige
lunch.
Opgeven via 030-2893517 of
wijmiedevries@hetnet.nl. Voor
eventueel vervoer kan worden
gezorgd.

De collectes van 4 november hebben het volgende opgebracht:
Kerk in Actie / Zending: € 79,50
Opbouw wijkgemeente: € 78,55

Voedselbank dankt Wilhelminakerk
Op 18 november 2018 hebben de gemeenteleden van de Wilhelminakerk in het kader van de oogstdienst weer een flinke hoeveelheid tassen gevuld met spullen voor de voedselbank. Marjo
Vleugel, coördinator van Voedselbank Lunetten was er erg blij
mee: zo mooi te zien dat wijk genoten zich om hun omgeving
bekommeren. Mensen die gebruik van de voedselbank maken zijn
meestal personen die even pech hebben in hun leven en daardoor
in financiële problemen komen. De komende Kerstdagen is het
voor iedereen Kerst. Wij kunnen deze gezinnen of alleenstaanden
dan wat extra's geven.
Naast de gevulde tassen is er ook nog €165 ingezameld tijdens de
oogstdienst. Marjo hierover: ‘Ook het geld bedrag is zeer welkom, wij
kunnen van het geld spullen bijkopen welke wij vinden dat daar een tekort aan is.’

In de diensten worden de volgende collectes gehouden
2 december

Wijkdiaconie
Opbouw wijkgemeente

16 december

Vluchtelingenwerk
Pastoraat

25 december

Kerk in Actie – kinderen in de knel
Opbouw wijkgemeente

Vluchtelingenwerk: De PGU steunt organisaties die in
Utrecht vluchtelingen helpen: Fanga Musow (hulp aan vrouwen
en kinderen zonder verblijfspapieren), STIL (steun op medisch,
juridisch en sociaal gebied), Villa Vrede (dagopvang voor mensen
zonder verblijfsstatus) en de Stichting Dienstverlening aan
Buitenlanders (sociaal-juridische hulp aan uitgeprocedeerde
vluchtelingen).
Pastoraat: Steun voor pastoraat in de plattelandsgemeenten
waar door het teruglopen van het aantal predikanten steeds
moeilijker is om pastorale zorg te bieden.
Kinderen in de knel: Steun voor kinderen in moeilijke situaties, zoals vluchtelingenkampen, dakloos, levend in armoede.
Met de opbrengst wordt een project voor Syrische kinderen in
Libanon gefinancierd. ALFRED BOOM
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Nieuwjaarsbijeenkomst
De jaarlijkse viering van het begin van een nieuw kerkelijk jaar
van de Utrechtse Stedelijke
Raad van Kerken is op maandag
3 december en we zijn te gast
bij de broeders en zusters van
de Koptische kerk (Adriaan van
Bergenstraat 61a). We beginnen
om 19.00 uur met een viering in
de kerkzaal.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie PGU
De Algemene Kerkenraad
nodigt alle leden, relaties en
medewerkers van de Protestantse Gemeente Utrecht uit
voor de Nieuwjaarsreceptie in
de Janskerk. Er is niet alleen de
gelegenheid elkaar onder het
genot van een hapje en drankje
te ontmoeten, ook wordt er afscheid genomen van Uriël da
Costa en Peter van der Ros. Uriël
neemt afscheid als manager
Personeel & Organisatie van de
PGU, Peter als hoofdredacteur
van Kerk in de Stad. De receptie
duurt van 19.00 tot 20.00 uur.

Kopij januari
Kopij voor het januarinummer
van Wij Wilhelmina kunt u nog
tot uiterlijk maandag 31 december aanleveren op:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

DECEMBER 2018

Inloop 3 januari
Op 3 januari gaan we onder het genot van heerlijke oliebollen
kijken naar een paar afleveringen van de serie ‘Utrecht Buiten’
van RTV Utrecht, over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Deze linie is in de 19e eeuw gebouwd om het Westen van Nederland inclusief de stad Utrecht te verdedigen. De linie is al lang
van die zware taak ontheven, maar de forten en andere verdedigingswerken zijn nog steeds terug te vinden in het landschap van
de provincie Utrecht.
De serie vertelt over de geschiedenis van de waterlinie, maar
toont ook hoe verschillende forten een nieuwe functie hebben
gekregen, zoals een camping, een educatief centrum of een
woonbuurt. (De afleveringen zijn beschikbaar gesteld aan onze
huiskamer door RTV Utrecht.)
Op 7 februari verwelkomen wij onze wijkagente Nicole van Beek.
Zij vertelt over haar werk en u kunt haar al uw vragen stellen.
Ook alle buurtcontactpersonen zijn van harte welkom bij deze
ontmoeting.
Elke donderdag inloop van 14.30 – 16.00 uur in de Huiskamer van
de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Welkom!

Rommelmarkt 1 december
Op zaterdag 1 december houden wij weer onze maandelijkse
rommelmarkt in de kerk van 10.30 uur tot 13.00 uur. Vorige
maand was de opbrengst € 724. Een mooi bedrag. Ook voor
december hopen we op een goede opbrengst voor de kerk.
Aan het begin van de toch
wel dure decembermaand
krijgt u een mooie gelegenheid aangeboden om eens
rond te kijken of er nog wat
cadeautjes voor een zacht
prijsje te vinden zijn. Kerstversiering, kerstkaarten
en als plantjes kerststerren
zijn er ook te koop. De
koﬃehoek biedt dit keer lekkers wat hoort bij deze maand met
zijn feestdagen.
Ieder die iets te verkopen heeft is welkom. Klein huisraad,
boeken, sieraden, eigengemaakte jams, kinderboeken en speelgoed, nog goed draagbare kleding of schoeisel enz. Wel gaat wat
niet verkocht wordt weer mee naar huis. De volgende maand is er
weer een gelegenheid.
Ieder die mee wil helpen is ook van harte welkom. Vrijdagmiddag
wordt alles klaargezet en zaterdag na de markt weer opgeruimd.
Vele handen maken licht werk. En we vragen een paar vrijwilligers die af en toe iets willen bakken voor de koﬃehoek.
Reserveren kan bij Riet Vlieger, tel. 2540521 of e-mail:
maria.vlieger@gmail.com, of bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, of
kittybrinkmann@outlook.com. RIET VLIEGER
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Nieuwe bankrekening voor Kerkbalans
Vanaf 1 november geldt een
nieuwe bankrekening voor de
Kerkbalans-bijdragen.
De huidige bankrekening bij
Van Lanschot gaat vervallen,
omdat deze bank gaat stoppen
met haar dienstverlening aan
kerken. Hiervoor in de plaats
komt de nieuwe bankrekening
voor Kerkbalans NL55 RABO
0373 7304 62, ten name van
Protestantse Gemeente Utrecht.
Als u betaalt via automatische
incasso worden uw bijdragen
vanaf november vanaf de
nieuwe rekening geïncasseerd.
Als u uw bijdrage zelf betaalt via
internet bankieren, dan graag
het nieuwe bankrekeningnummer gebruiken. Overschrijvingen naar de oude rekening
worden nog gedurende een
jaar doorgestuurd naar de
nieuwe bankrekening. Meer informatie over bijdragen via
Kerkbalans vindt u op
www.pgu.nu/kerkbalans en
natuurlijk in de Kerkbalansbrief
die u in januari ontvangt voor
de Actie Kerkbalans 2019.

Info
Voor meer informatie over de
Wilhelminagemeente: www.wilhelminakerkutrecht.nl
Radio: www.kerkomroep.nl
Bankrekeningnummer: NL88
RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk

Amnesty Schrijfactie
Op maandag 10 december is het Internationale Dag van de
Mensenrechten. Ook dit jaar doen we in de Huiskamer van de
Wilhelminakerk mee met de schrijfactie van Amnesty.
Op zondag 9 december tussen 11.30 en 14.00 uur kun je aan de
hand van voorbeeldbrieven van Amnesty zelf meeschrijven tegen
onrecht. Er is koﬃe/thee, en soep voor de lunch. Van harte
welkom! (Er staat een potje voor een bijdrage voor de postzegels)
(Kinderen kunnen ook meedoen!)

Inspiratie-avonden zijn van start gegaan
Op 28 november zijn de nieuwe Inspiratie-avonden van start
gegaan. Met als thema ‘Seculier én gelovig’. De avonden vormen
één geheel, maar mocht je nog willen aanhaken, laat het dan even
weten bij Kristel, welkom@beganegrond.nu.
Locatie
Huiskamer, Hobbemastraat 41.
Data
28 november, 19 december, 16 januari, 13 februari, 13 maart en 10
april.
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WilhelminakerkConcert:
Wereldpremière ‘De Kleine Prins’ door VUSO
Op zondagmiddag 16 december zal het Verenigd Utrechts Symfonie Orkest (VUSO) onder
leiding van dirigent Reinier Bavinck het WilhelminakerkConcert verzorgen m.m.v.
verteller Femmieke Jonkman. Tijdens dit concert, speciaal ook voor kinderen, zal de
wereldpremière van het muziekstuk De Kleine Prins plaatsvinden.
Reinier Bavinck, sinds 1993 dirigent van het VUSO, viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum bij het orkest.
Voor dit concert en zijn jubileum heeft Bavinck muziek geschreven bij het verhaal De Kleine Prins (Le
Petit Prince) van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944).
Dit prachtige moderne sprookje voor jong en oud gaat over een piloot die na een noodlanding de
kleine prins ontmoet en gefascineerd raakt door diens verhalen: over zijn eigen planeet en de mensen
die de kleine prins ontmoet op andere planeten.

Bavinck heeft het verhaal bewerkt tot een muzikale vertelvoorstelling waarin het sprookje wordt
verteld, terwijl de originele illustraties van de schrijver worden getoond op een scherm. De grootste rol
is echter weggelegd voor het symfonieorkest in negen muzikale impressies. In ieder deel van dit
muziekstuk zal een ander muziekinstrument uit het orkest centraal staan.
Voorafgaand aan De Kleine Prins zal het VUSO een aantal delen uit Het Carnaval der Dieren (Le
Carnaval des Animaux) van Camille Saint-Saëns (1835-1921) ten gehore brengen. Het concert zal
ongeveer een uur duren.
Aanvang: 16.00 uur. De toegang is vrij. Na afloop is er een drankje verkrijgbaar. Uw vrijwillige gift na
afloop komt ten goede aan kerk en kerkgebouw en is zeer welkom.
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