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

Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo 6 januari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Epifanie
Bevestiging ouderling
Kinderkerk
Zo 20 januari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Schrift en Tafel
Ma 21 januari 19.00 uur
Meditatieve oecumenische
viering in de Huiskamer
Week van Gebed; i.s.m.
R.K. Aloysiuskerk en
Holy Trinity Anglican Church
Zo 3 februari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk
SWELLENGREBEL
Zo 27 januari 10.15 uur
Ds. Marian van Giezen

Bij het nieuwe jaar
Als u deze uitgave van Wij Wilhelmina ontvangt, is de kersttijd
weliswaar voorbij, maar de betekenis van de boodschap niet. Als
we ons goed inleven in het oude verhaal, komt het steeds weer
tot leven en is het nog altijd van toepassing op de tijd waarin wij
leven.
Bijzonder aan een kerstnachtdienst vind ik de gedachte dat er
honderden jaren geleden op die dag in dezelfde kerk dezelfde
melodieën gezongen werden en hetzelfde verhaal gelezen werd.
De kracht en de betekenis hebben zich wel bewezen.
Na zaken als nepnieuws, extreem weer, klungelspionnen, blokkeerfriezen en Oostvaardersherten lijkt de wereld rond Kerst
meestal enigszins tot rust te komen en verlangen we naar een andere wereld: Kerst, geboorte van een wereld, een wereld anders.
In de afgelopen tijd zijn we van het donkerste donker overgegaan
in de richting van het licht. De feestverlichting in de stad en de
lichtjes in de huizen zijn hiervan nog steeds stille getuigen.
Terugkijkend naar het jaar dat achter ons ligt, kunnen we dankbaar
vaststellen dat de gemeente veel in
het werk gesteld heeft om haar licht
te laten schijnen voor mensen in en
buiten de kerk. Het is ondoenlijk
om alles en iedereen voor het voetlicht te brengen, maar het is overduidelijk dat de mensen van Wij
Wilhelmina met hart en ziel hun
steentje hebben bijgedragen aan een
nog altijd levendige wijkgemeente.
Dat biedt een zonnig perspectief om opgewekt het nieuwe jaar in
te gaan.
Het zou mooi zijn als ook in 2019 mensen in onze gemeente vinden waarnaar zij wellicht op zoek zijn: reflectie en saamhorigheid,
begeleid door diezelfde universele eeuwenoude (en nieuwe)
melodieën en verhalen over licht en hoop.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt
Namens de kerkenraad wens ik u allen een voorspoedig en
werelds 2019. RITA DIJKSTRA
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Bijbel en Kunst
16 januari
Op woensdag 16 januari
buigen we ons opnieuw over
het boek Openbaring, met afbeeldingen van kunst erbij.
Deze keer gaat het over Openbaring 15–19. 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.

Geslaagd concert
VUSO 16 december
Het was een geslaagd WilhelminakerkConcert door het
VUSO op zondag 16 december.
Het leverde niet alleen een
overvolle kerk op, ook de opbrengst was geweldig: € 1.164.

Inloop 7 februari
Op 7 februari tijdens de inloop
van 14.30 - 16.00 uur 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!
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Bevestiging nieuw ambtsdrager
Na de dringende oproep voor nieuwe
ambtsdragers in Wij Wilhelmina van november 2018 heeft zich één kandidaat gemeld voor de functie van ou-derling, te
weten Kees Goedegebuur. De kerkenraad
van de Wilhelminakerk heeft in de vergadering van 10 december ingestemd met
zijn kandidatuur. De bevestiging van Kees
zal plaats-vinden in de dienst van 6 januari
2019. De kerkenraad is erg blij met de
kandidatuur van Kees Goedegebuur.
Tegelijk wordt benadrukt dat er nog steeds
dringend behoefte is aan minimaal één nieuwe diaken en één
ouderling-kerkrentmeester om als Wilhelminagemeente zelfstandig te kunnen verdergaan.

Bij de zondagen
3 december – Epifanie en bevestiging Kees Goedegebuur
tot ouderling
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. Daarom
lezen we vandaag ook Openbaring 21, 10 – 12. 21 – 27 (over hoe
aan het einde der tijden de schitterende stad Jeruzalem als het
ware het centrum van de wereld zal zijn).
Tijdens deze dienst zal Kees Goedegebuur worden bevestigd tot
ouderling.
Na afloop van de dienst zal één van de vrijwilligers van Happietaria iets vertellen over dit initiatief en het goede doel van dit jaar
(zie ook elders in deze WW).

20 januari - viering van Schrift en Tafel
Het is altijd mooi om een viering van Schrift en Tafel te hebben
op de zondag waarop het verhaal over de bruiloft van Kana (Joh,
2, 1 – 11) wordt gelezen. Woord en sacrament versterken elkaar
dan op bijzondere wijze. Daarnaast biedt het alternatieve
leesrooster ons op dit moment het verhaal over Ester aan: het
gedeelte waarin Ester tot koningin gekroond wordt (Ester 2, 1 –
17). Dit lijkt mij een uitdagende combinatie van lezingen voor
deze dag: in beide gaat het over een bruiloft, maar de situatie is
wel totaal anders! In beide verhalen gaat het er ook om dat er iets
(of iemand) gered wordt. Wat kan dat óns te zeggen hebben?
Van 20 t/m 27 januari is de Week van Gebed voor de Eenheid,
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Kring Bijbellezen
De kring Bijbellezen heeft dit
jaar als onderwerp het lezen
van het boek Handelingen van
de apostelen. We zien hoe, na
de hemelvaart van Jezus, de
discipelen bij elkaar zijn en de
Heilige Geest hen gegeven
wordt, waardoor ze moed en
de kracht krijgen om het
Goede Nieuws van Jezus
verder te vertellen. Zo worden
ze apostelen (gezondenen), die
de boodschap gaan verkondigen van Jezus’ opstanding met
de uitnodiging zich tot Hem te
keren en vergeving van zonden
en de Heilige Geest te ontvangen. Ze beginnen in Jeruzalem.
We reizen met hen mee de
wereld in en zien hoe ze onderweg allerlei mensen
tegenkomen, nieuwe groepen
stichten en verder helpen om in
hun eigen omgeving het
goede nieuws door te geven in
leefwijze en goede daden en
dat onder allerlei tegenwerking. De geboorte van de kerk is
een feit en gaat door tot in
onze dagen en tot aan de
uiteinden van de wereld. Hoe
actueel kan het zijn!
We komen één keer in de
maand bij elkaar. De eerstvolgende keer is dat op 9 januari
in de huiskamer van de kerk
van 19 tot 20 uur. We hebben
dan hoofdstuk 8 en 9 gelezen
thuis en bespreken dit met
elkaar.
Mocht je ook belangstelling
hebben, kom een keertje
kijken, maar laat het eerst even
weten aan Riet Vlieger. Tel:
2540521 of email: maria.vlieger@gmail.com. RIET
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met als thema ‘Recht voor ogen’. Waarschijnlijk zal ik in deze
dienst hier ook enige aandacht aan besteden.

21 januari - 19.00 uur in de Huiskamer
Naast de zondagse dienst doen in onze wijk doen wij ook altijd
mee aan een oecumenische viering in de Week van Gebed. Deze
wordt gehouden op maandagavond 21 januari om 19.00 uur in de
Huiskamer. Normaal is op dit tijdstip altijd een meditatiemoment, maar in onderling overleg is afgesproken er voor deze gelegenheid een meditatieve viering van te maken. Deze wordt voorbereid met onze zusterkerken RK Aloysiuskerk en Holy Trinity
Anglican Church. Van harte welkom!
‘Recht voor ogen’ is het thema van de Week van Gebed in 2019. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek
Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in
Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis
voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor
verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist
gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Centraal in deze
week staat Deut. 16,10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften
over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te
stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië
is dat geen vreemde combinatie.

3 februari
Het alternatieve leesrooster zet ons vandaag Ester 4 voor (en
daarbij zal ik natuurlijk een korte inhoud van het voorafgaande
verstrekken). Esters oom Mordechai doet een beroep op haar om
haar invloed te gebruiken om voor haar Joodse volk te pleiten. De
koning had namelijk het bevelschrift doen uitgaan dat zij uitgeroeid moesten worden. In het evangelie horen we hoe ook
Jezus met de dood bedreigd wordt: geen enkele profeet is immers
welkom in zijn eigen vaderstad (Lk. 4, 21 – 30). Ester en Jezus
doen beiden tegendraadse dingen, die niet zonder risico zijn. Wat
zegt dat óns? MARIAN VAN GIEZEN

VLIEGER
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Benefietbridgedrive
met veiling
Op zaterdagmiddag 9 maart
2019 organiseert de bridgeclub
weer een benefietbridgedrive.
De deelnemers betalen entree
en een gedeelte van die opbrengst is bestemd voor de instandhouding van de Wilhelminakerk.
Een geweldig initiatief, waarvoor we hen heel erkentelijk
zijn. Het is mooi dat met de organisatie van deze drive het
mes aan twee kanten snijdt: de
bridgers willen graag de Wilhelminakerk als speelzaal blijven
gebruiken en helpen hiermee
ook hun eigen wens te realiseren.
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Happietaria Utrecht 2019
Misschien hebt u er al eens van gehoord: Happietaria Utrecht. Happietaria is een pop-uprestaurant dat elk
jaar gedurende een maand zijn deuren
opent en volledig gerund wordt door
christelijke studenten en vrijwilligers.
Alle opbrengsten zijn bestemd voor
het goede doel. Dit jaar steunt Happietaria een project van stichting
ZOA: Voedselzekerheid in Zuid-Soedan. Het project helpt
boeren door middel van scholing en materiële hulp hun leven
weer op te bouwen na de verwoestende burgeroorlog van de
afgelopen jaren.
Happietaria Utrecht 2019 zal van 30 januari tot en met 9 maart
geopend zijn in Molen de Ster, Molenpark 3. Iedereen is van
harte uitgenodigd om eens te komen eten in het restaurant en zo
het project te steunen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om op een andere manier bij te
dragen. Bezoek daarvoor de website happietaria-utrecht.nl/
helpen of doneer direct op rekeningnummer NL87 RABO 0320
3779 46 t.n.v. Stichting TEAR FUND Nederland.

Collectes
De collectes van 18 november tot en met december hebben het
volgende opgebracht:
18 nov Kerk in Actie – Midden Oosten € 77,82
De middag wordt afgesloten
met een veiling. De bridgeclub
heeft veel leden die mooie
spullen onder de hamer zullen
brengen, maar de leden van de
Wilhelminakerk kunnen hier
eveneens aan bijdragen. Het is
ook mogelijk om een dienst aan
te bieden.
U heeft vanaf nu in ieder geval
de tijd om eens na te denken of
u iets wilt bijdragen.
Er wordt een catalogus gemaakt
waarin het aanbod wordt
beschreven, maar daarover later
meer.
Voor informatie: RITA DIJKSTRA

Studentenpastoraat € 63,40
2 dec

Wijkdiaconie € 82,80
Opbouw wijkgemeente € 80,05

16 dec Vluchtelingenwerk € 68,55
Pastoraat € 65,50
25 dec Kerk in Actie – kinderen in de knel € 156,37
Opbouw wijkgemeente € 131,72
Over geheel 2018 is met de collectes in totaal ruim € 4.400 bijeen gebracht, ongeveer gelijk verdeeld over de eerste (diaconale)
en de tweede (kerk) collectes. Een mooi resultaat. Alle gevers
hartelijk dank!

Collectes in januari
In de diensten worden de volgende collectes gehouden
6 jan

Stedelijk diaconaal werk
Pioniersplekken

20 jan Wijkdiaconie
Oecumene
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18 januari filmavond:

Bij de collectedoelen

Marie Drillon (Charlotte Rampling) is al 25 jaar gelukkig getrouwd met een Franse man,
Jean (Bruno Cremer). Ze geeft
les in Engelse literatuur op een
universiteit. Wanneer ze op een
vakantie in Les Landes aan een
afgelegen en verlaten strand
liggen, keert haar man niet
terug van het zwemmen. Ze
waarschuwt de hulpdiensten, er
wordt echter geen spoor van
hem teruggevonden. Marie
keert terug naar het vakantiehuis, en later naar Parijs. Daar
moet ze zien om te gaan met
het verlies van haar man, en
haar omgeving dringt er bij haar
op aan door te gaan met haar
leven. Ze kan hem echter niet
vergeten en accepteren dat hij
is verdronken of zelfs dat hij
wellicht zelfmoord heeft
gepleegd.

Stedelijk diaconaal werk: De collecte is bestemd voor Villa
Vrede. In de voormalige Marcuskerk wordt mensen zonder
verblijfstatus een plek voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling geboden. Zie ook villavrede.nl.

Wijkmaaltijd
De eerste wijkmaaltijd van dit
jaar is op dinsdag 15 januari.
Vanaf 17.00 uur bent u welkom
voor een drankje vooraf. De
maaltijd begint 17.30 uur en u
kunt kiezen uit diverse heerlijke
gerechten. De kosten bedragen
€ 6 per maaltijd. Het menu
bestaat uit een hoofdgerecht,
nagerecht en een kopje koffie /
thee met iets lekkers. Rond
19.00 uur sluiten we af.
Wel graag uiterlijk de maandag
voorafgaande aan de maaltijd
opgeven bij Gery Gorter (030
2512977 of 06 1363 3680).
GERY GORTER

Pioniersplekken: De collecte is bestemd voor de Utrechtse
pioniersplekken De Haven, Begane Grond en Evensong & Pub.
De Algemene Kerkenraad wil graag nog meer van deze plekken in
Utrecht creëren.
Oecumene: De collecte is bestemd voor het bevorderen van
contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone
Nederlandse kerken. Tevens voor toerusting van leiders van migrantenkerken en ondersteuning om meer zichtbaar te worden in
de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.
ALFRED BOOM

Maaltijd en gesprek
Ik was heel verrast door de mail met de uitnodiging om op 28
november in de Huiskamer te komen voor een etentje.Het bleek
een nieuw initiatief te zijn om met een aantal gemeenteleden aan
te schuiven aan tafel om te genieten van een zeer smakelijke en
verantwoorde maaltijd, én met elkaar in gesprek te gaan, in dit
geval over (on)rust.
Wat was het een ontzettend genoeglijke en inspirerende avond!
Tijdens een maaltijd kom je gemakkelijk met elkaar in gesprek,
ook al ken je elkaar soms alleen maar als bekend gezicht uit de
kerk op zondag. Dat smaakt naar meer ;-). KEES GOEDEGEBUUR

Taart met Judith
Nóg een nieuw initiatief, dit keer voor de
kinderen van onze gemeente: samen met
Judith mag je een mooie taart maken voor
iemand anders. Lilly en Riana zijn als eerste
proefkonijnen aan de beurt geweest en zij
hebben allebei een prachtige taart gemaakt.
Lilly maakte een kersttaart voor opa en oma;
Riana maakte een nieuwjaarstaart voor alle
buren. Een aantal buren hebben ’m samen
gezellig opgepeuzeld in de Huiskamer.
Wil je ook een keer zo’n mooie taart maken? Schrijf dan (of laat
papa of mama dat doen) voor wie jij een taart wilt maken en
waarom; en hoe die er dan ongeveer uit moet zien. Dan maakt
Judith met jou een afspraak wanneer jullie samen aan de slag
gaan. Vanwege Judiths eigen drukke studierooster kan het alleen
in vakanties van twee weken of langer; dus het kán even duren
voor je aan de beurt bent. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet!
Je kunt je aanmelding sturen naar predikant@wilhelminakerkutrecht.nl. MARIAN VAN GIEZEN
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie PGU

Orkest Nota Bene speelt in de
Wilhelminakerk

De Algemene Kerkenraad
nodigt alle leden, relaties en
medewerkers van de Protestantse Gemeente Utrecht uit
voor de Nieuwjaarsreceptie in
de Janskerk op woensdag 9
januari. Dan wordt er ook afscheid genomen van Uriël da
Costa en Peter van der Ros. Uriël
neemt afscheid als manager
Personeel & Organisatie van de
PGU, Peter als hoofd-redacteur
van Kerk in de Stad. De receptie
duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Op zondagmiddag 20 januari speelt het Orkest Nota Bene in de
Wilhelminakerk. Het is het eerste concert van 2019 in de serie
benefietconcerten.

Bloemengroet
De bloemen gingen het
afgelopen kwartaal naar:
07-10 Gery Gorter
21-10 mw. E.R. Franck
03-11 mw H. van PuttenLuppens
17-11 mw. E. M. Kaajan
02-12 dhr. W. Bouwmeester
16-12 fam M. Harmsen-van
Amerongen
25-12 Inge-Lot van Haastert

Kopij februari
Kopij voor het komende nummer van Wij Wilhelmina kunt u
nog tot uiterlijk maandag 28
januari 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

Orkest Nota Bene is een Utrechts orkest, opgericht in 2009. Het
orkest bestaat uit ongeveer 20 strijkers en houtblazers. Het staat
onder leiding van dirigent Casper Zelissen. Het orkest heeft een
breed repertoire van klassieke, moderne en wereldse muziek.
Deze middag speelt het muziek rond het thema ‘Prime’, verwijzend naar priemgetallen. Daarom staat ook een deel uit de 7e
Symfonie van Ludwig van Beethoven en is klarinettist Rolf
Heikens de solist in het Klarinetconcert Nr. 3 van Carl Philipp
Stamitz.
En wat denkt u van A Kaleidoscope of Mathematics uit de film A
Beautiful Mind? Ook in Thirteen Tales from Urban Bohemia en
diverse andere stukken komt het priemgetal terug.
Het concert begint om 16.00 uur. Na afloop kunt nog even bijpraten met een drankje. De toegang is vrij. De vrijwillige bijdrage
bij de uitgang. EDITH TILANUS

Rommelmarkt zaterdag 5 januari
Na alle feestdagen is het misschien nog een beetje bijkomen en
heeft niet iedereen al spullen bij elkaar gekregen om te verkopen,
maar de traditionele koﬃehoek met gebak is er zeker wel en
boeken, cd’s, spelletjes, puzzels enz. vertegenwoordigen een flink
aandeel in het aanbod en zijn zeker de moeite waard om te
komen kijken. Verder kan ieder die spullen te verkopen heeft een
tafeltje reserveren. Kinderspeelgoed en kinderboeken zijn heel
welkom, (dat hoeft u trouwens niet mee naar huis te nemen als
het niet wordt verkocht omdat we daar opslagruimte voor
hebben). Alle andere spullen gaan weer mee naar huis als het niet
verkocht is. Er zullen ook weer plantjes van het seizoen aangeboden worden en vetbollen als vogelvoer, jams, sieraden, snuisterijen, nog goed draagbare kleding, kleine cadeautjes enz. Een prijsje
is te winnen bij de loterij.
De rommelmarkt van december heeft € 674 opgebracht. Een
mooi bedrag om het jaar mee af te sluiten. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Wilhelminakerk.
Reserveren kan bij Riet Vlieger, tel. 2540521 of e-mail:
maria.vlieger@gmail.com, of bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, of
kittybrinkmann@outlook.com.
De openingstijd is van 10.30 uur tot 13.00 uur. En noteert u alvast de volgende datum op 2 februari. RIET VLIEGER
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