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

Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo 5 mei 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk
Zo 19 mei 10.00 uur
Ds. Elly Bakker
Zo 2 juni 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk

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.
Binnenkort ontvangt u de agenda en stukken.
Namens de kerkenraad, RITA DIJKSTRA

SWELLENGREBEL

Bij de zondagen

Zo 26 mei 10.15 uur
Ds. G. Krul

5 mei - (met kinderkerk)
Op de derde 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 van Jezus: hoe gaan wij verder na Pasen? Het kan ook
nog zijn dat ik de lezing van Openb. 5, 6 – 14 erbij betrek (over
het lam, dat waardig is de boekrol te openen en aanbeden wordt
door alle hemelingen).

19 mei
Afwezig wegens
studie en vakantie
Van donderdag 23 mei tot en
met vrijdag 31 mei ben ik
afwezig voor studie (23 en 24
mei) en aansluitend een week
vakantie. Ds. Hans Koops is
beschikbaar voor dringende
zaken (06 - 10 79 59 55). U
kunt ook één van onze
kerkenraadsleden benaderen.
MARIAN VAN GIEZEN

Als de gastvoorganger de lezingen volgens het leesrooster kiest,
zijn dat Deut. 6, 1 – 9 (over hoe het Joodse volk moet omgaan
met de geboden die ze van God krijgen, nl. er intensief mee leven) en Joh. 13, 31 – 35 (waarin we weer even terug zijn bij het
Laatste Avondmaal, waar Jezus o.a. zijn liefdesgebod geeft).

2 juni - (met kinderkerk)
Op deze zevende zondag van Pasen (Pinksteren, dat wij dit jaar
niet in onze kerk vieren, maakt de vijftig dagen van Pasen vol)
horen we 1 Samuel 12, 19b – 24 (het volk heeft om een koning
gevraagd; dat wordt weliswaar afgekeurd door God en door de
profeet Samuel, maar dat betekent niet dat God het volk laat
vallen) en Johannes 14, 15 – 21 (waarin Jezus aankondigt dat hij
naar de Vader gaat en dat de Geest zal komen om de leerlingen te
helpen in zijn liefde te blijven) óf Openbaring 22, 12 – 21 (het
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allerlaatste stukje van Openbaring, waarin Jezus zijn wederkomst
aankondigt). Op welke manier bereiden deze lezingen ons voor
op het feest van Pinksteren?
Na afloop van deze dienst volgt een presentatie van pioniersplek Begane Grond over hun activiteiten en ontwikkeling in
de afgelopen bijna drie jaar. MARIAN VAN GIEZEN

Van de diaconie
Welkom bij een ochtend rond
Bijbel en Kunst op woensdag
8 mei. We gaan verder met
het boek Daniël (vanaf hoofdstuk 5 – maar kom gerust als u
de eerste keer genist hebt,
geen probleem!). Wat kan
kunst toevoegen aan ons begrip van de Bijbelse verhalen?
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.

Collectes in april

Inloop

In de diensten worden de volgende collectes gehouden:

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

5 mei

In de afgelopen maand hebben de collectes het volgende opgebracht:
7 april Wijkdiaconie
Opbouw wijkgemeente

€ 66,15
76,00

14 april Wijkdiaconie
Jeugdwerk Protestantse Kerk
Noodhulp Mozambique

61,85
60,70
154,50

21 april Kerk in Actie – Zending
Opbouw wijkgemeente

234,60
118,75

De Kerk in Actie collecte van 21 april is inclusief de spaardoosjes
van de vastenactie. Alle gevers hartelijk dank.

Collectes in mei
Kerk in Actie – Noodhulp Syrië
Opbouw wijkgemeente

19 mei Stedelijk diaconaal werk
Opbouw wijkgemeente
Kerk in Actie – Noodhulp
Op de dag dat wij onze vrijheid vieren lijden in Syrië nog steeds
miljoenen mensen onder de gevolgen van de burgeroorlog. De
Syrische kerken bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Ook geven zij hulp bij terugkeer naar veilige gebieden,
bij voorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen
bedrijf te starten.
Stedelijk diaconaal werk
De collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje. Mogelijk meer
dan 30.000 huishoudens in Utrecht hebben te maken met serieuze schulden. De meerderheid van de huishoudens wordt niet
door de gemeente bereikt. Schuldhulpmaatje richt zich op deze
mensen met persoonlijke ondersteuning. Zo mogelijk om het tij
nog te keren, hulp bij een traject van schuldsanering, en ook
daarna om de financiële huishouding op orde te krijgen.
Namens de diaconie, ALFRED BOOM
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Filmavond 10 mei –
I, Daniel Blake
De 59-jarige Daniel Blake heeft
bijna zijn hele leven als
meubelmaker gewerkt in het
noordoosten van Engeland. Na
een ziekte heeft hij voor het
eerst in zijn leven hulp nodig
van de staat. Hij kruist het pad
van de alleenstaande moeder
Katie en haar twee jonge
kinderen, Daisy en Dylan. Katie's
enige kans om te ontsnappen
aan een hostel voor daklozen, is
door een flat te accepteren 450
km verderop. Daniel en Katie
bevinden zich in niemandsland,
gevangen in de bureaucratische
rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië.

MEI 2019

Rommelmarkt zaterdag 4 mei
De maandelijkse rommelmarkt op zaterdag 4 mei wordt
gehouden van 10.30 uur tot 13.00 uur in de Wilhelminakerk. Dit
wordt de laatste rommelmarkt van het seizoen. Na de zomer
hoort u van ons hoe en wanneer we weer doorgaan.
Gebleken is dat het aanbod van spullen wat mindert, maar dat
juist de boeken, de koﬃehoek en de seizoensgebonden plantjes
het prima doen. Elke keer is het toch weer een gezellig buurtgebeuren en er komen ook nog steeds nieuwe mensen op af.
Naast de gebruikelijke
spullen, zoals speelgoed, sieraden, klein huisraad, puzzels, cd’s, speciale aandacht dit keer
voor de verkoop van
voorjaarsplantjes, o.a.
vlijtig liesjes, zonnebloemen, petunia’s
en kruidenplantjes voor
de volle grond of op het balkon. De koﬃehoek heeft eigengebakken taarten zoals amandel-clementinetaart, appeltaart en
(chocolade)cake. Wie weet is er iets van uw gading bij.
Wie iets te verkopen heeft wordt uitgenodigd een tafeltje te reserveren om de meegebrachte spullen op uit te stallen. De opbrengst is voor de instandhouding en het onderhoud van de Wilhelminakerk.
Als meegebrachte spullen niet verkocht worden, gaan ze weer
mee naar huis, behalve kinderspeelgoed, boeken, puzzels en cd's,
waar opslagruimte voor beschikbaar is.
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

Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Aanvang
19.30 uur. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na
afloop napraten onder het
genot van een drankje. Van
harte welkom! Graag even
vooraf aanmelden bij
huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl, 06-18419992.

Lunch in de huiskamer
Je ontmoet elkaar in de kerk of bij de wijkmaaltijd, je zegt elkaar
gedag, je maakt soms een praatje. Fijne ontmoetingen, dat wel,
maar de ‘lunch met gesprek’ in de huiskamer, waarvoor ik door
Marian, Gery en Riet was uitgenodigd, is toch wat anders.
Op de salontafel lagen allerlei afbeeldingen van Jezus. Voordat we
aan tafel gingen zocht je er één uit die je aansprak. Maar waarom
sprak die afbeelding je zo aan?
We luisterden ècht naar elkaar, soms heel intens, soms ook met
ontroering. Zo hadden we elkaar nog nooit ontmoet!
Het was een heerlijke lunch, een échte ontmoeting met enkele
gemeenteleden van onze kerk. GERDA VAN SCHERPENZEEL
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De PUP zoekt …
… een tweede eindredacteur
De hoofdredactie van PUP, Marieke
van Willigen (hoofdredacteur) en Miriam De Rooij (eindredacteur) zoeken
versterking.

De volgende wijkmaaltijd is op
dinsdag 21 mei. 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

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.

Bij voorkeur heb je ervaring met bladenmaken. Maar ben je een
bladenliefhebber en ben je precies op teksten, dan ben je ook
welkom. Een eindredacteur is bij de vergaderingen aanwezig en
bepaalt samen met de hoofdredactie ‘de plank’ (de indeling van
het nummer) en de inhoud, en zorgt dat de deadlines nageleefd
worden. Het is dus handig als je precies bent. Er staat een kleine
vergoeding tegenover.

… een interviewer
We willen meer interviews in PUP, zowel online als in het magazine. Vind je het leuk om interviews te doen en te maken (schrijven, filmen en/of podcast) meld je aan. Mocht je coaching nodig
hebben voor de uitwerking van het interview, die kun je krijgen.
Dus ook als je weinig ervaring hebt, ben je welkom.
Mocht je iemand kennen of één van de twee functies ambiëren
stuur dan een mail aan: redactie@depup.nl. REDACTIE PUP

VUSO presenteer Shakespeare in de muziek
Vrijdagavond 10 mei 2019 speelt het Verenigd Utrechts Symfonie Orkest (VUSO)
o.l.v. Reinier Bavinck het concert
‘Shakespeare in de muziek’ in de Wilhelminakerk te Utrecht, met so-list
Amarins Wierdsma op viool.
Op deze avond neemt het VUSO de
luisteraar mee in de muzikale wereld
die geïnspireerd is door de toneelstukken van de Engelse Bard. Het concert
opent met de Ouverture uit de opera
Roméo et Juliette van Gounod. Het programma vervolgt met de Fantasie Brillante (op thema’s uit Rossini’s opera Otello) van Ernst. Amarins Wierdsma is daarin de
solist, evenals in de Légende van Wieniawski, Na de pauze speelt
het VUSO enkele delen uit The Tempest van Sullivan om af te
sluiten met vier delen uit de musical West Side Story van Bernstein, een bewerking van Shakespeare’s Romeo en Julia uit de
jaren 50.
Aanvang 20.15 uur | toegangsprijs €12,50 voor volwassenen en
€7,50 euro voor kinderen t/m 12 jaar. Kaartverkoop via
klassiek.digitalekaartverkoop.nl of op de avond zelf aan de kassa.
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Aanleveren kopij

Toneel in Podium Oost

Wij Wilhelmina verschijnt
telkens uiterlijk op woensdag
voor de eerste zondag van de
maand. De deadline voor aanleveren van kopij is vrijdag voor
verschijning. Voor de kopij van
het juni-nummer wordt de
uiterste aanlevertijd vrijdag 25
mei 18.00 uur. Aanleveren op:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Eén regisseur, twee schrijvers en zes spelers – allen uit Utrecht
Oost – werken op dit moment vol enthousiasme aan een toneelstuk. De voorstelling gaat over bijzondere locaties en mensen in
Utrecht Oost en is op 11 en 12 mei te zien in Podium Oost.

Info

Zaterdag 11 mei 20.30 uur, zondag 12 mei 13.00 uur.
Toegang € 5,00 | podiumoostutrecht.nl

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

Zo speelt het gezelschap een spannende ontmoeting tussen Gerrit Rietveld en Truus Schröder in het Rietveld-Schröderhuis, dat
zij samen bouwden. Ook een dramatische gebeurtenis in een huis
aan de Boomstraat, waar de dichter Gerrit Achterberg woonde
krijgt aandacht. Het wordt een productie van ongeveer een uur,
met veel variatie. TEWIN VAN DEN BERGH (één van de spelers)

Concert Projectkoor UCK op 7 juni
Op vrijdagavond 7 juni vindt het slotconcert van het Projectkoor
Utrechts Centrum voor de Kunsten plaats in de Wilhelminakerk.
Onder leiding van dirigent Paul van Roemburg wordt muziek uitgevoerd van Vivaldi (Magnificat RV 610), Caldara (Stabat Mater)
en Purcell (O God, thou art my God).
Het Barokorkest Sarabanda (leiding Mariette Holtrop) zal het
koor begeleiden. Solisten zijn Susanne van Neerbos (sopraan),
Marjoke Kager (alt), Sebastian Brouwer (tenor) en Marijn Zwitserlood (bas).
Wilhelminakerk | 7 juni 2019 | 20.30 uur
Tickets € 10, reserveren via uck.nl/agenda

Franse barok door Collegium Musicum
Traiectum
U kent ze wellicht nog van de uitvoeringen van delen uit Bachs
Magnificat en Weihnachtsoratorium een aantal jaren geleden in
de dienst in de Wilhelminakerk: de musici van oudemuziekensemble Collegium Musicum Traiectum. Deze lente convoeren ze volledig Frans barokprogramma uit met de Suite uit
Les Indes Galantes van Rameau, het Te Deum van Charpentier,
en twee motetten van De Mondonville en Rameau. Het programma staat in de originele stemtoonhoogte van a=415Hz, uitgevoerd op oude instrumenten. Concerten op 25 mei in de Willibrorduskerk, Utrecht (20:15 uur) en op 26 mei in de Oosterkerk,
Hoorn, tijdens het Oude-Muziek-Nu-festival (16:00 uur). Kaarten
via www.cmtraiectum.nl (25 mei, 18 / 13 euro (<18 jaar en studenten) of www.wqd.nl/cmt (26 mei, 12,50 euro).
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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.
‘Een maand voordat ik naar Spanje ging kreeg ik
een aanbod om een paar weken naar Under The
Fig Tree te gaan. Ik wist niet zo goed wat ik
moest verwachten, maar zag het als een kans die
ik kon grijpen. Het ging toen niet goed met mij
en ik zag het als een mogelijkheid om mijzelf te
kunnen resetten. Weg van mijn omgeving, vrienden en familie vond ik natuurlijk doodeng. Wonen bij een onbekend gezin in een land waarvan
ik de taal nauwelijks kende. Maar er was toen
toch iets in me dat mij het gevoel gaf dat ik dit
moest gaan doen.
Ben er begin april heen gegaan en toen ik
aankwam had ik geen moment spijt. Ik zag de
mooie omgeving en het voelde alsof ik een
uitdaging aanging! Dat gaf mij een sterk gevoel.
Ik kon niet meer terug, dus ik moest nu wel.
Ik werd bij het vliegveld opgevangen door Koen
en hij gaf mij gelijk een positieve indruk. Toen ik
bij het huis aankwam en Mirjam ontmoette
voelde het ook goed. Het is zo’n leuk gezin en
dat geeft mij vertrouwen om mijzelf open te
durven stellen.
De eerste paar dagen was ik vooral onder de indruk van de omgeving en ik was zo blij dat ik in
Spanje was. Ik begon te wennen en kreeg een
steeds betere band met het gezin. Ik was hier
maar een maand, maar het heeft mij zoveel

inzicht gegeven voor het leven. De rust die je
daar ervaart vond ik ook superfijn. En ook
waren er natuurlijk minder leuke momenten
maar daar word je hier ook zo goed in begeleid!
Ik heb hier veel over mijzelf geleerd. In Spanje
moet je bijvoorbeeld ook een dagboek bijhouden, iets wat ik in Nederland nog nooit had
gedaan.
Maar daardoor leerde ik dingen op te schrijven,
wat mij uiteindelijk ook rust gaf. Ook het
dagritme vond ik hier fijn. Je staat om acht uur
op en om negen uur moet je klaar zijn en aan je
school werken. In de middag ga je samen koken
en eten. En dan had je in de middag na het eten
een programma. In het weekend gingen we vaak
ergens heen. Dat was gezellig en dan kon je even
echt je problemen vergeten. Ik heb geen spijt
van Spanje gehad en ik zou het zo weer over
doen. Je kan alles even in Nederland achterlaten
en je helemaal op jezelf focussen. Een kans die je
misschien maar een keer krijgt en ik zou het
heel veel meiden gunnen. Ik voel me nu veel
beter, uitgerust en gezond. Door Spanje ben ik
ook beter gaan nadenken over de keuzes die ik
maak en heb geleerd mezelf te gaan waarderen.
Koen en Mirjam hebben mij hier heel goed mee
geholpen en gesteund. Door hen heb ik ook het
vertrouwen weer terug dat ik het kan. Under
The Fig Tree is een mooie plek om jezelf te leren
kennen.’ EEN VAN DE MEIDEN
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PIONIERSPAGINA
Nieuws vanuit Begane Grond, de pioniersplek van de Wilhelminakerk

Mooj Handwerkcafé in mei
Neem je eigen werk mee en schuif aan op:
dinsdag 7 mei, 20.00-22.00 uur en
dinsdag 21 mei, 20.00-22.00 uur.
Huiskamer, Hobbemastraat 41.
Contact: Marie-José: 06-24241517

2 juni: Terugkijken op 3 jaar pionieren
De eerste periode van pioniersplek Begane Grond zit
er in augustus alweer op. Op zondag 2 juni aansluitend aan de kerkdienst, zullen we als pionier en pioniersteam u meenemen in wat er de afgelopen jaren
gebeurd is. Wat hebben we geleerd? Waar zijn we
trots op? En welke kansen zien we om mee verder te
gaan? Van harte welkom.

Jezus eigenlijk bedoelde met: iedereen die mij wil
volgen moet zijn kruis op zich nemen. Of heb je
zomaar een gesprek met een museummedewerker die
zichzelf atheïst noemt, over wat geloven in God dan
betekent. Naast kunst en kruis was er ook de stad
zelf.

We kwamen langs zulke bijzondere plekken, zoals de
Allemanskapel van de oecumenische leefgemeenschap Oudezijds100, midden op de wallen. Terwijl je
in het liturgisch centrum zit, zie je de rode gloed van
de ramen: in deze apart gezette (letterlijke betekenis
van ‘heilig’) ruimte, zijn de mensen die hier bidden
zich toch bewust van hun omgeving: ontroerend betrokken vind ik dat.

Terugblik:
Art Stations of the Cross Amsterdam
Vlak voor Pasen hebben we met een paar mensen van
Begane Grond en Wilhelminakerk de art stationsroute gelopen. Mooi hoe hedendaagse kunst en de
kruiswegstaties bij elkaar komen. Bij een kop koﬃe
kun je het dan zomaar hebben over de vraag wat

Al met al was deze kunst- en kruisroute bijzonder om
mee te maken. Dit ook in Utrecht organiseren lijkt
me fantastisch!
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