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

Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo 7 april 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Schrift en Tafel
Kinderkerk

Eerste initiatievencafé PGU
was een succes
Leuk om te zien hoeveel enthousiasme er was om mee te
denken over de toekomst van de Wilhelminakerk. Tijdens
het Initiatievencafé op vrijdag 15 maart in het Domcafé
dachten zo’n 25 mensen met ons mee.

Zo 14 april 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Palmzondag
Vr 19 april 19.30 uur
Ds. Marian van Giezen
Goede Vrijdag
Zo 21 april 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Pasen
Zo 5 mei 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk
SWELLENGREBEL
Do 18 april 15.30 uur
Ds. G. Krul
Witte Donderdag
Schrift en Tafel
Zo 21 april 10.15 uur
Ds. G. Krul
Pasen
Zo 28 april 10.15 uur
Ds. C. Verweij

Er waren mensen van binnen en buiten de PGU, een aantal buurtgenoten en zelfstandig ondernemers. Ook leuk om te zien dat er
een aantal gemeen19teleden van de Wilhelminakerk was. Een
groepje mensen heeft toegezegd concreet verder te willen meedenken, zo ook een jonge architect. Heel inspirerend en bemoedigend! MARIAN VAN GIEZEN

Bij de zondagen
7 april - 5e zondag veertigdagentijd - Schrift & Tafel
De profeet Jesaja (58, 7 – 10) spreekt namens God over wat echt
vasten is: delen en gerechtigheid doen. Jezus vertelt een gelijkenis
(Luk. 20, 9 -19) die eigenlijk over hem zelf gaat: van de eigenaar
van een wijngaard die eerst knechten en tenslotte zijn eigen zoon
stuurt om de oogst in ontvangst te nemen. Maar de pachters
trekken zich er niets van aan. Wat vraagt God van ons in onze
tijd?

14 april - Palmzondag
Een heel bijzondere dienst: we vieren de intocht van Jezus in
Jeruzalem met Palmpasen. De kinderen lopen al zingend in optocht door de kerk met hun versierde Palmpaasstokken. We lezen
het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Lukas 19, 29 40) en misschien nog een ander bijbelgedeelte.

19 april - Goede Vrijdag
Om 19.30 uur is in onze kerk een meditatieve viering rond het

1

WIJ WILHELMINA - JAARGANG 3 - NR. 7

Palmpaasstokken
versieren 13 april

APRIL 2019

lijden van Jezus. In woord, beeld, muziek en stilte besteden we
aandacht aan de laatste gang van Jezus, die naar het Kruis leidde.
We lezen het lijdensverhaal van Jezus (Joh. 18, 1 – 19, 42) en
wellicht nog andere bijbelgedeelten.

21 april - Pasen

Op zaterdag 13 april van
14.30 – 16.00 uur kunnen
kinderen in de Wilhelminakerk Palmpaasstokken komen
versieren. Ouders ook welkom! Wél even aanmelden
(i.v.m. inkopen) bij Marian van
Giezen, predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of
06-18419992.
Op Palmzondag 14 april
lopen we dan in feestelijke
optocht door de kerk met
onze Palmpaasstokken.

Seizoen WilhelminakerkConcerten
afgesloten
Op 17 maart vond alweer het
laatste concert plaats van het
seizoen 2018-2019. Wouter
van der Lans en Henk
Gierveld speelden vierhandig
op de piano van de Wilhelminakerk, o.a. stukken van Bach
en Brahms. De stukken werden door Henk Gierveld heel
vakkundig en op een zeer
aansprekende en boeiende
manier toegelicht. Zij sloten af
met een prachtige interpretatie van het ons bekende Piet
Hein. Het concert bracht het
mooie bedrag van €490,89
op!
Langs deze weg willen we
hen nogmaals hartelijk
danken voor hun optreden.
RITA DIJKSTRA

Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus, de overwinning op dood en duisternis. Pasen is het feest van het nieuwe
leven. Er is veel muziek (met trompettist!), een mooi verhaal
voor de kinderen en na afloop een feestelijke lekkernij bij de
koﬃe. Welkom! We horen Jes. 51, 9 - 11 (waarin de grootse bevrijdende kracht van God wordt bezongen) en het Paasevangelie
Joh. 20, 1 – 18.

5 mei
Op de 3e zondag van Pasen (Pasen duurt tot aan Pinksteren!)
lezen we Jer. 32, 36 – 41 (over hoe God het in ballingschap verstrooide volk zal samenbrengen in de stad van vrede) en Luk. 24,
35 – 48 (waarin Jezus na zijn opstanding verschijnt aan zijn verbaasde leerlingen en hen helpt te begrijpen wat er gebeurd is en
nog zal gaan gebeuren). Ook wij worden hier aangesproken als
leerlingen va Jezus: hoe gaan wij verder na Pasen? MARIAN VAN
GIEZEN

Gemeenteberaad op 13 mei
De Wilhelminakerk is langzaamaan in een min of meer nieuwe
fase beland. De kerkenraad is halverwege 2018 gestart om na te
denken over de toekomstbestendigheid van onze wijkgemeente.
Daarbij zijn leden van Begane Grond regelmatig aangeschoven
en zijn er voorlopige plannen ontwikkeld.
Op het gemeenteberaad van maandag 13 mei 2019 willen we u
hierover graag informeren en horen wat u ervan vindt. Ook de
jaarrekening en het financieel jaarverslag zullen dan op de agenda
staan, evenals de geluidsmeting die verricht is, het onderhoud, de
verhuur en de bezetting van de commissies.
Te zijner tijd ontvangt u de agenda en stukken. Voor dit moment
willen we u vragen alvast de datum te noteren!
Namens de kerkenraad, RITA DIJKSTRA

Van de diaconie
Collectes in maart
In de afgelopen maand hebben de collectes het volgende opgebracht:
3 mrt

Wijkdiaconie
Opbouw wijkgemeente
17 mrt Stedelijk diaconaal werk
Studentenpastoraat

€ 62,40
€ 59,80
€ 73,20
€ 71,45

Alle gevers hartelijk dank.
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Bijbel en Kunst

Collectes in april

Welkom bij een ochtend rond
Bijbel en Kunst op woensdag
10 april. Het gaat deze keer
over het verhaal van Ruth. Ieder
is welkom, ook wie niet thuis is
in de Bijbel. 10.00 uur in de
Huiskamer van de Schildersbuurt. Info en aanmelding:
06-18419992 of
predikant@wilhelminakerkutrecht.nl.

In de diensten worden de volgende collectes gehouden:

Inloop
Elke donderdag inloop van
14.30 – 16.00 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt,
Hobbemastraat 41. Welkom!
Elke 1e donderdag van de
maand iets bijzonders: op 2
mei leest gastvrouw Toos voor:
verhalen die geschreven zijn
door ouderen, over hun leven.
Volop aanleiding om samen
over door te praten.
Op 6 juni wordt er samen
gezongen, onder leiding van
Toos, met Leonoor aan de piano. MARIAN VAN GIEZEN

Wijkmaaltijd
De volgende wijkmaaltijd is op
dinsdag 16 april. 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

7 april Wijkdiaconie
Opbouw wijkgemeente
14 april Wijkdiaconie
Jeugdwerk Protestantse Kerk
21 april Kerk in Actie – Zending
Opbouw wijkgemeente
Jeugdwerk Protestantse Kerk
De collecte is bestemd voor JOP, jong protestant. JOP organiseert
rond Pasen een paaschallenge voor kerkelijke jongeren. In dit
spel met ‘Wie-is-de-Mol’-achtige elementen kruipen jongeren een
nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal.
Op deze manier worden de jongeren bij de kerk betrokken.
Kerk in Actie – Zending
Deze zondag kunt u de spaardoosjes inleveren en/of het geld dat
u hebt verzameld aan de hand van de kaart ‘Heel Holland Vast’ in
de collectezak doen. De collecte is bestemd voor alle zendingsprojecten van Kerk in Actie.
Riet Vlieger geeft in elke dienst een toelichting op één van de
projecten van Kerk in Actie:
7 april: Rwanda, 25 jaar na de genocide
14 april (Palmpasen): Jongeren doorleven het paasverhaal
21 april (Pasen): Kerk in Pakistan, inleveren spaardoosjes, collecte
voor Kerk in Actie.

Zondag 7 april derde collecte voor noodhulp Mozambique
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen
getroﬀen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig. Kerk in Actie biedt
via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroﬀen
gebied. ALFRED BOOM

Goede Vrijdag – diaconale wandeling
Graag maak ik u attent op de volgende activiteit. Ik heb al een paar keer
meegedaan en het is elke keer een indrukwekkende ervaring. Van harte
aanbevolen! MvG
Kruiswegwandeling van Barmhartigheid
Mensen betrekken bij het diaconale werk is één van de diaconale
taken. Dat gebeurt onder andere op Goede Vrijdag met een
Kruisweg van Barmhartigheid. Deze wordt georganiseerd door de
katholieke parochie in Utrecht en de Protestantse Diaconie. Het
is een korte wandeling door de binnenstad met ‘halteplaatsen’
waar je iets kunt horen of zien over de werken van Barmhartigheid. Het is een bezinnende wandeling, geen toeristische toer.
Er wordt met teksten stilgestaan bij de werken van Barmhartigheid en wat die in deze tijd betekenen.
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KidS > PUP:
kom meepraten in
het Initiatievencafé
Het PGU-maandblad ‘Kerk in de
Stad’ heeft plaatsgemaakt voor
een nieuw magazine: PUP, ‘Platform Utrechtse Protestanten’ en
is op 7 maart voor het eerst in
papieren vorm verschenen.
Hebt u er al één meegenomen
uit de kerk? Op internet staat de
digitale vorm, waar u al het
nieuws kunt vinden dat
voorheen in KidS stond. Vanwege de digitale vorm kan
www.depup.nl veel actueler zijn
dan KidS ooit geweest is. De
redactie is benieuwd naar uw
reacties. Die kunt u sturen naar
redactie@depup.nl. Maar u kunt
ook komen meepraten en
–denken bij het tweede Initiatievencafé, dat aan de nieuwe
PUP gewijd is. Dat is op vrijdag
12 april in het Domcafé. Inloop
vanaf 15.30 uur, 16.00 uur start.
Vanaf 17.00 uur napraten met
een drankje. Welkom!

Gezocht: gastheer of
gastvrouw inloop
Al vanaf het begin van de donderdagse inloop zijn er enkele
enthousiaste gastvrouwen actief. Maar de groep is klein en
soms levert dat roostertechnische probleempjes op. Daarom
de vraag aan u: wie vindt het
leuk om ook af en toe gastheer
of gastvrouw te zijn? Je schenkt
koffie en thee en maakt praatjes
met de aanwezigen, doet soms
een spelletje. Je bent ongeveer
eens per twee weken aan de
beurt (of minder vaak). Meld u/
je bij huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of
06-18419992.
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Wanneer: Goede Vrijdag 19 april, 15.00 tot 17.00 uur. Beginpunt
skyscraper, de walvis op de hoek Vredenburg – Catharijnesingel.
Eindpunt Sint Catharina Kathedraal. Opgeven hoeft niet, mag
wel via 030 25 46 147 of secretariaat@katholiekutrecht.nl. Wees
welkom!

Paasjubel Domplein te Utrecht
bij zonsopgang
Paaszondag 21 april 2019, 6.15 uur
Bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen
op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht
en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk
opgestaan! We bidden en zingen. En bij het ‘U zij de glorie’ nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalena
klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de
Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend gelui
draagt onze boodschap over de mensen van het plein heen, naar
de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen.
Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan
in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk (met vrijwillige bijdrage).

Rommelmarkt zaterdag 2 maart
Op zaterdag 6 april is het weer zover, onze maandelijkse Rommelmarkt die op de eerste zaterdag van de maand wordt gehouden. De vorige rommelmarkt heeft bijna 500 euro opgebracht.
Deze keer hebben we als extra Paaseitjes te koop en plantjes van
het seizoen. En verder de gebruikelijke spullen die mensen willen
verkopen. Ook zijn er veel goede boeken, kinderboeken en speelgoed, soms nog goed draagbare kleding of schoenen. Als meegebrachte spullen niet verkocht worden gaan ze weer mee naar huis.
Een volgende keer lukt het misschien wel. Voor kinderspeelgoed
en boeken is er opslagruimte beschikbaar. Dan is er de gezellige
koﬃehoek met koﬃe/thee/limonade en zelfgebakken lekkers.
Kom kijken en proeven en wijkgenoten ontmoeten.
Ieder die iets aan te bieden heeft voor verkoop kan zich opgeven
bij onderstaande adressen en een tafeltje reserveren. De opbrengst is voor de instandhouding van ons mooie gebouw, wat
voor veel activiteiten wordt gebruikt naast de kerkdiensten, zoals
muziek, bridgeclubs, bijeenkomsten, gesprekskringen, films, kunst. Praktische hulp voor en na de markt is altijd welkom, b.v. iets
bakken voor de koﬃehoek of helpen bij het installeren en
opruimen en na afloop, geef je op.
De openingstijd is van 11.30 uur tot 13.00 uur. Reserveren kan bij
Riet Vlieger, tel: 2540521 of maria.vlieger@gmail.com of bij Kitty
Brinkmann, tel: 2518045, mail kittybrinkmann@outlook.com. RIET
VLIEGER
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Verbeterde kopij-en
verschijningsdata
WijWilhelmina

Oproep rommelmarkt

Sinds jaar en dag komt onze
nieuwsbrief ‘ergens’ in de week
voor de eerste zondag van de
week. Daarin wordt met ingang
van het meinummer van Wij
Wilhelmina wat meer structuur
aangebracht. De digitale verschijningsdatum wordt uiterlijk woensdag voor de eerste
zondag van de maand. De
deadline voor aanleveren van
kopij wordt dan telkens vrijdag
voor verschijning 18.00 uur.
Zo wille we de informatie over
de eerste dienst van de maand
en andere activiteiten in dat
weekend op tijd beschikbaar
maken. Heeft u een activiteit te
melden die dicht bij de verschijningsdatum komt: zet uw publiciteit een maandje eerder in
uw agenda. Voor het meinummer wordt de uiterste kopijdatum vrijdag 26 april 18.00 uur
aanleveren op:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Naast de koﬃehoek, de loterij, de kraampjes met verschillende
koopwaar en de seizoensplantjes voorziet de boekverkoop in een
steeds groter wordende behoefte. In verband met het volgen van
een training moeten wij het de komende tijd met een boekverkoper minder doen. Wij zijn daarom op zoek naar een extra
vrijwilliger. De boekverkoper is het aanspreekpunt voor de bezoekers, scheidt regelmatig het kaf van het koren en helpt bij de
inrichting/opbouwen en het opruimen van de boekenmarkt. De
rommelmarkt wordt op vrijdagmiddag vóórafgaand aan de rommelmarkt vanaf 15.00 uur opgebouwd. Dat kan ook op een ander
moment als dat tijdstip niet schikt. Het kost ongeveer een uur.
De rommelmarkt op zaterdag is van 10.30-13.00 uur.

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

Voor velen is de rommelmarkt op de eerste zaterdag van de
maand een welkom uitje geworden.

We hopen langs deze weg met een nieuwe verkoper in contact te
komen. Voor vragen of om uw belangstelling kenbaar te maken
kunt u bellen of mailen met: Rita Dijkstra, 06-22747649, rdijkstrausv@hotmail.com. RITA DIJKSTRA

Vijf jaar Villa Vrede
Sinds 2013 biedt Villa Vrede in Utrecht mensen zonder verblijfsvergunning een plek waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht
krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen
en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede wordt
voor en vooral door de doelgroep ontwikkeld. Door activiteiten,
trainingen, voorlichting kunnen deze mensen zich verder ontplooien en zal Villa Vrede blijven uitgroeien tot een plek waar
iedere vluchteling zich welkom mag voelen. Het vijfjarig bestaand
wordt zaterdagmiddag 6 april. Inloop vanaf 14.00 uur, 14 .00-15.15
uur openingswoord en ontmoetingsspel, 15.15-16.00 uur veiling,
geopend door wethouder Maarten van Ooijen; 16.00-18.00 Dans,
sport en muziek; 18.00-19.00 uur maaltijd. Als het even kan aanmelden via info@villavrede.nl of Facebook (Villa Vrede – Evenementen). Spontaan langskomen mag ook.

Gek van geluk
We worden dagelijks aangespoord om geluk te zoeken, te maken
of te ervaren. Tegenstrijdige adviezen maken ons gek. Kan een
geluksprofessor er wel chocola van maken? Of moeten we juist
veel chocola eten om resultaat te zien?
Op 6 april is er een nieuw festival waar je de proef op de som
kunt nemen. Die middag staan de deuren van de monumentale
Jacobikerk in de Utrechtse binnenstad open voor ViaFestival. Het
thema ‘Gek van geluk’ daagt bezoekers uit om na te denken over
de waarde van geluk. Hoe ervaar je geluk? En maakt onze zoektocht naar geluk ons gelukkiger of maakt die zoektocht ons soms
gek?
Zaterdag 6 april 2019 | 14.00 - 18.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) |
Jacobikerk | kaarten € 10 (vvk), € 12,50 (deur) | www.viajacobi.nl
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Opbrengst Benefietdrive overtreft stoutste verwachtingen
De opbrengst van de Benefietdrive die
Bridgeclub Wilhelminapark (BCW) zaterdag 9 maart organiseerde overtrof de
stoutste verwachtingen. Met de drive en
de (kunst)veiling werd maar liefst € 4.000
bijeengebracht voor de Wilhelminakerk.

Na drie ronden bridge stond een kleine pauze
gepland. Was dat niet het geval geweest dan
hadden we hem ingelast om ook de resterende
taartjes een goede bestemming te laten vinden.
Twee bridgeronden verder hadden we voor de
winnaars in elke lijn een Wilhelmina-presentje.
De kerkdeur was inmiddels weer geopend en
een aantal ‘externe’ kunst- en/of kerkliefhebbers
schoven aan om mee te bieden op stukken die
hun eigen verzameling aanvulden dan wel om
puur charitatieve redenen … of beiden.

Overbodig geworden kunstwerken werden van
zolders gehaald en bij familie en vrienden losgepeuterd. Andere maakten kunstwerken speciaal voor deze veiling. Maar liefst 96 kavels bevatte de catalogus! Terwijl de ‘kunstgroep’ van de
BCW vrijdag de tentoonstelling inrichtte, fabriceerden andere vrijwilligers van de BCW, de
Wilhelminakerk en wijkbewoners, bergen
kleurige welkomsttaartjes en zeeën verrukkelijke
borrelhapjes. Daarnaast puzzelde de wedstrijdcommissie op een goede indeling van de drive.
Niets kon een feestelijke drive nog in de weg
staan.
Om 12.30 uur stormden de eerste liefhebbers
naar binnen om, voorafgaand aan het bridgen,
nog een blik op de kavels te kunnen werken en
wellicht het vooraf vastgestelde besteedbare
budget nog wat op te hogen.

Veilingmeester Rita Dijkstra klom op de kansel
en in hoog tempo kwamen de kavels onder de
hamer. Heel oude zwartwit etsen en modernere
kleuretsen, geinige kunstsardineblikjes, stijlvolle
colliers, bijzonder glaswerk, een geborduurd
bridgekleed en geschilderde landschapjes … er
was voor velen wat wils.

Twee uur later hadden 76 kavels een nieuwe en
vooral gelukkige eigenaar. En dat terwijl ontspullen, zeker bij oudere mensen, de trend is!
Maar veel belangrijker … stond er een dikke
€ 2.200 onder de streep. Samen met een aantal
royale giften ter plekke en vooraf, op de rekening van de club en de inschrijfgelden, brachten
wij € 4.000 bij elkaar.
We begrijpen dat het geen garantie is maar we
hopen toch dat dit bijdraagt aan nog weer eens
drie jaar BCW in de Wilhelminakerk. BRIDGECLUB WILHELMINAPARK

Maar liefst 84 bridgers schreven zich in voor de
drive en droegen daardoor al een eerste steen bij
aan de opbrengst.

Meer foto’s, gemaakt door Hans Kramer, zijn te zien op
de website van BCW.
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Under the fig tree
Koen, Mirjam, Niva en Jade van der Leer hebben begin december 2016 afscheid van ons genomen om zich voor vijf
jaar in Spanje te vestigen. Ze zijn daar een opvanghuis gestart voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen.
Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij opvangen hebben gemeenschappelijk dat het
goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gehaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen
gezonde ontwikkeling. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee.
De omgeving maakt wie je bent
Een titel die niemand bij mij zou vinden passen
als ze me kennen. Vaak word ik omschreven als
een eigen en krachtig persoon met een gek randje.
Maar toch kan ik hierachter staan. De rust in
Spanje doet ook veel met mij. Geen slapeloze
nachten meer ( of komt het omdat de kinderen
doorslapen? ). De natuur waar we in wonen
brengt je terug naar je eigen natuur en dicht bij
jezelf. In mijn andere blogs heb ik al vaker over
de omgeving gesproken. Maar een groot deel van
het wonen bij ons is ook dat we een gezin zijn.
Wat voor eﬀect hebben onze kinderen op de
meiden? We zien vaak dat ze terug gaan denken
hoe ze zelf als kind waren of juist gaan nadenken
hoe zij het gaan doen als ze kinderen hebben.
Soms kan het ook confronterend zijn want wie
heeft er nou een goede jeugd gehad met twee
liefhebbende ouders die er voor je zijn. Helaas
kan niet iedereen dat zeggen.

Bij een van de meiden was dat het geval en
hebben we dit helemaal overgedaan voor haar
afscheid. Na een traject wat ze ontzettend goed
heeft gedaan en waar ze veel van heeft geleerd
ontving ze een diploma maar dit keer ook een …
kinderfeestje.
Cakejes versieren, slingers, spijkerpoepen,
koekhappen, kaarsjes uitblazen en met uitdeelzakjes aan het einde was het helemaal compleet.
Twee jongetjes van de buren waar ze elke zondag
was, waren er ook, met hun familie. Met haar
feestmuts op veranderde ze in een kind. Mee
lachen, zingen en dansen en met een grote glimlach beleefde ze het feestje.
Haar omgeving op dat moment maakte haar
kind en dat had ze lang niet gehad. Soms wil je
een meisje ouder en wijzer terugbrengen, maar
soms wil je ook een stukje kind zijn terugbrengen voordat ze naar huis gaan. Naar de omgeving
waar ze thuis horen. MIRJAM

Of het aftellen van je verjaardagsfeestje dat gaat
komen. Dat voorgevoel ken je niet als je nooit
een verjaardagsfeestje hebt gehad.

The Passion Concert
In het Paasweekend vindt in Rotterdam Ahoy
een nieuw muzikaal evenement plaats: The
Passion in Concert. Een mooie gelegenheid
om, naast een bezoek aan de kerk, Pasen op
een andere manier te beleven. Het belooft
een unieke en ontroerende concertervaring te
worden die je meeneemt naar de climax van
het evangelie: Jezus' opstanding uit de dood.
Met andere ogen kijken, luisteren en doorleven. Wil je erheen, dan is het mogelijk om
met 20% korting kaartjes te kopen.
Zaterdagavond 20 april 2019 20:15
Reserveren: www.thepassioninconcert.nl/actie
Vouchercode voor 20% korting: kerk2019
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PIONIERSPAGINA
Nieuws vanuit Begane Grond, de pioniersplek van de Wilhelminakerk

Mooj Handwerkcafé in april

Cursus benedictijnse spiritualiteit

(Neem je eigen werk mee en schuif aan. Neem voor
de data voor de zekerheid contact op met Marie-José)
dinsdag 9 april, 20.00-22.00 uur;
dinsdag 23 april, 20.00-22.00 uur,
Huiskamer, Hobbemastraat 41.
Contact: Marie-José: 06-24241517

Ben je toe aan rust? Misschien zijn deze avonden dan
een verademing voor je. Aan de hand van het boekje
Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven van Wil Derkse,
gaan we op zoek naar inspirerende spiritualiteit.
Kunnen wij hier iets van meenemen in ons (drukke)
bestaan? Naast het bespreken van het boek, bevatten
de avonden verschillende werkvormen en oefeningen
met benedictijnse spiritualiteit. De avonden hebben
zelf ook een verstillend karakter. Ook krijg je kleine
opdrachten mee om in je dagelijks leven mee te oefenen.

Kleimeditatie
29 april kun je weer meedoen met een kleimeditatie.
Heel geschikt voor mensen die veel met hun hoofd
bezig zijn! Centraal staat een reeks concrete opdrachten, waardoor je meteen aan de slag gaat, zonder te veel nadenken. Reflecteren en ervaren doe je
zo met je hoofd, hart én handen. Je ontmoet nieuwe
mensen uit de buurt en het zal je zeker nieuwe energie geven! We werken (vooral) in stilte.
Ter inspiratie (niet als vaststaande feiten) lezen we
een bijbels gedicht of verhaal.
De workshop wordt gegeven door Kristel van der
Horst, docent Beeldende Kunst en Vormgeving, theoloog en pionier van Begane Grond.
Maandag 29 april | Huiskamer, Hobbemastraat 41
Kosten 7 euro | opgeven: welkom@beganegrond.nu
(Max. 12 personen)
Deze meditatie wordt i.s.m. UCU-studenten voorbereid en
staat open voor iedereen van elke leeftijd of geloofsovertuiging.

De cursus bestaat uit vier avonden, die één geheel
vormen.
Onder leiding van Marian van Giezen, predikant van
de Wilhelminakerk en Kristel van der Horst, pionier
van Begane Grond.
Interesse? Neem contact op met Kristel (06
33945096) of Marian (06 18419992).
(Data zullen in overleg gepland worden)

Volgende inspiratie-avond
Op 10 april staan we samen stil bij het thema Werk.
Waarom neemt het ons zo vaak in beslag? Wat vraagt
je werk en wat levert het je op? Willemijn en Kristel
bereiden het voor. Denk je dat de inspiratie-avonden
iets voor jou zijn? Je bent welkom! App/mail Kristel
even.

Terugblik Begane
Grond-kleiworkshop
met UCU-studenten
Rustgevend, reflectief en
persoonlijk, ‘t was een
mooie ontmoeting!
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