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

Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo 2 juni 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk
Zo 16 juni 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk
Zo 30 juni 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Zangdienst
SWELLENGREBEL
Zo 23 juni 10.15 uur
Ds. Elly Bakker

Afwezig wegens
studie en vakantie
Nog tot en met vrijdag 31 mei
ben ik afwezig wegens
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

Zangdienst op 30 juni
Extra dienst in teken van ruim vijf jaar Nieuwe Liedboek
Ruim vijf jaar zingen we in de Wilhelminakerk uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en
kerk, kortweg ‘het nieuwe Liedboek’. Op initiatief van de liturgiecommissie vieren we dat
op zondag 30 juni met een extra zangdienst.
Sinds we op zondag 1 september 2013 voor
het eerst uit deze nieuwe 1.016 nummers tellende liedbundel zijn gaan zingen, is ons kerkliedrepertoire gestaag uitgebreid. Het zanggroepje, dat ons al vanaf het begin ondersteunt bij het aanleren van nieuwe liederen, is
gevraagd de zangdienst mee voor te bereiden.
Favoriete lied
Er is gekeken naar de door ons voorgezongen liederen uit de afgelopen jaar, maar ook de gemeente wordt bij de dienst betrek-ken.
U heeft de gelegenheid uw favoriete lied uit het Liedboek op te
geven. Doe dat vóór 2 juni per e-mail naar tilanus@zonnet.nl of
via de brie"es die op 2 juni op de koﬃetafels liggen. Mede daaruit
wordt een keuze gemaakt voor de samenstelling van de dienst.
Liedboektentoonstelling
Ook is het plan opgevat om een kleine tentoonstelling van liedboeken in te richten. Lees hierover meer in dit nummer van Wij
Wilhelmina.

Bij de zondagen
2 juni - (met kinderkerk)
Op deze zevende zondag van Pasen (Pinksteren, dat wij dit jaar
niet in onze kerk vieren, maakt de 50 dagen van Pasen vol) horen
we 1 Sam. 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 Joh. 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). 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.
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Woensdag 12 juni:
Bijbel en Kunst

JUNI 2019

16 juni - viering van Schri$ en Tafel
m.m.v. de Cantorij van de Koepelkerk in Arkel
Het is vandaag de zondag na Pinksteren en dat is zondag Trinitatis, de heilige Drieëenheid.

Welkom bij een ochtend rond
Bijbel en Kunst op woensdag
12 juni. We gaan verder met
het boek Daniël (vanaf H. 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.

Inloop
Elke donderdag inloop van
14.30 – 16.00 uur in de
Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41.
Welkom!
Elke eerste donderdag van de
maand iets bijzonders: op 6
juni wordt er samen gezongen, onder leiding van Toos,
met Leonoor aan de piano.
Op 4 juli hebben we een bijzondere gast: buurtconciërge
Sterre Hijlkema komt vertellen
over wat zij zoal doet in onze
wijk; u kunt haar al uw vragen
stellen. MARIAN VAN GIEZEN

We horen vandaag de Wijsheid aan het woord (Spr. 8, 22 – 31) die
er vanaf het begin van de schepping bij is en danst en speelt voor
Gods aangezicht. Het plezier om de schepping spat ervan af! De
harmonie en verbondenheid van de God-in-drie-personen is hierin te herkennen. Die harmonie ervaart ok Johannes in zijn visioen uit Openb. 4, 1 – 11, waarin hij ziet hoe alles in de hemel ‘op
zijn plaats valt’.
We zijn heel blij met het aanbod van de cantorij uit Arkel o.l.v.
Dennis Broeders om vandaag bij ons te komen zingen.

30 juni - extra dienst - zangdienst
Deze dienst is op initiatief van de liturgiecommissie gepland
vanwege het ruim vijf jaar gebruiken van het Liedboek. Het
zanggroepje is gevraagd de dienst mee voor te bereiden.
Wij hebben gekeken naar de door ons voorgezongen liederen,
maar we willen u als gemeente ook graag bij de dienst betrekken.
Daarnaast hebben we het plan opgevat om een kleine tentoonstelling van liedboeken in te richten. Zie hierover elders in dit
nummer.

7 juli - (met kinderkerk)
Vandaag klinkt een gedeelte uit het laatste hoofdstuk van de profeet Jesaja (66, 10 – 14) : een prachtig visioen in moederlijke
beelden over hoe het na alle treurnis uiteindelijk goedkomt met
Jeruzalem. In het evangelie (Luk. 10, 1 – 20) worden de leerlingen
uitgestuurd om zelf te gaan doen wat Jezus hen heeft geleerd. Ze
krijgen uitgebreide instructies mee, o.a. over hoe om te gaan met
afwijzing. Kwetsbaar en tegelijk strijdbaar en gezagvol moeten ze
zijn. De boodschap is urgent en spannend! Toch gloort de overwinning: vrede. Hoe doen wíj dat met onze zending?
MARIAN VAN GIEZEN

Tentoonstelling liedboeken:
‘Kerkgezang in beweging’
Wij hebben het plan opgevat om bij de zangdienst op 30 juni een
kleine tentoonstelling van liedboeken in te richten. Wellicht hebt
u nog liedboeken van vorige generaties uit de familie of hebt u
bijzondere uitgaven of andere bundels, die in de kerk gebruikt
zijn.
Opgeven
Wij vragen u dit vóór 25 juni aan ons door te geven, via e-mail
naar Janny Stitselaar: jannywimstitselaar@gmail.com of op een
brie"e aan de leden van het zanggroepje.
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7 juni: concert
Projectkoor UCK
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).
Aanvang 20.30 uur
Tickets € 10
Reserveren via uck.nl/agenda

21 juni: concert
Vignolle Ensemble
Op vrijdag 21 juni treedt het
Vignolle Ensemble op in de
Wilhelminakerk. Het is een jong
en ambitieus strijkersgezelschap, bestaande uit 24
muzikale Nederlandse studenten en alumni. Het ensemble
kwam in het voorjaar van 2012
tot stand als (eenmalig) ad hoc
projectorkest, maar deze formule bleek zó succesvol dat er
al snel nieuwe projecten volgden. Onder leiding van
Eduardus Lee spelen zijn
Solveigs Lied uit Griegs ‘Peer
Gynt’, Metamorphosen van
Richard Strauss en de Seranade
in C van Tsjaikovski.
Aanvang 19.30 uur
Kaarten € 12 / € 8
online te reserveren.
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Graag erbij vermelden:
- uw naam
- welke liederenbundel
- jaartal, ouderdom
- van welk kerkgenootschap
- wie heeft het gebruikt
- speciale gelegenheid of herinnering
- bijzonderheden
Wij hebben dan een overzicht van de mogelijkheden en maken
alvast kaartjes om bij de bundels te leggen.
Aanleveren
Op zondag 30 juni brengt u uw bundel om 9 uur naar de kerk. Wij
leggen ze overzichtelijk neer, zodat iedereen ze kan bekijken. Na
afloop van de dienst neemt u uw eigen bundel weer mee naar
huis.
Vast dank voor uw medewerking. Zo maken we er met zijn allen
een bijzondere dienst van. DE ZANGGROEP

In memoriam
Ineke Schuman-Lekkerkerker
Op 24 mei is overleden Wilhelmina Cornelia Antonia SchumanLekkerkerker. Ineke, zoals wij haar kenden, werd 86 jaar oud. De
afscheidsdienst vond plaats in de Wilhelminakerk. De band met
deze kerk was al oud. Ineke werd er gedoopt en later werden de
drie zonen die zij met Lein Schuman kreeg, er ook gedoopt.
Na haar studie rechten was Ineke werkzaam als jurist, maar haar
huwelijk met Lein betekende een einde van het dienstverband …
Gelukkig kon zij, toen de kinderen het huis uit waren, weer aan
de slag, eerst als griﬃer bij het kantongerecht, later als coördinator bij de opleiding van advocaten. In beide functies voelde ze
zich als een vis in het water. De waardering voor haar werk was
groot, zoals bleek uit het gedicht dat de jonge advocaten voor
haar maakten bij haar vertrek als coördinator.
Maar hoeveel deze werkzaamheden ook voor Ineke betekenden,
er ging niets boven haar gezin en familie. Uit de herinneringen
die de zonen over hun moeder vertelden, bleek hoe groot haar
liefde en zorgzaamheid voor hen, en later voor de kleinkinderen,
waren.
Ineke Schuman voelde zich geborgen in de Wilhelminakerk, ze
voelde zich er thuis. Geborgenheid vond zij ook in Psalm 103,
waar staat ‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo
liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.’ Deze psalm stond dan
ook centraal in de meditatie.
In Ineke Schuman-Lekkerkerker verliezen wij een vrouw die
eerlijk, liefdevol en zorgzaam was, zoals er op de liturgie stond
vermeld. Vooral voor Lein, die 70 jaar met haar samen is geweest,
is het gemis groot. DS. JACQUELINE BROEYER-BOGERS
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Fotoboekjes
Er zijn nog exemplaren over van
het fotoboekje met adressen
van gemeenteleden voor eigen
gebruik. Mocht u er nog geen
hebben dan kunt u bij een volgend bezoek aan de Wilhelminakerk er een meenemen.

Kerkbalans 2019
Mocht u uw bijdrage voor de
Actie Kerkbalans voor 2019 nog
niet hebben geregeld, wilt u dit
dan alsnog doen?

JUNI 2019

De Wilhelminakerk presenteert 27 juni een
bijzonder theaterstuk ‘Onze oorlog’
‘Je staat in het leven en het
gebeurt’ - De spelers van het
Winkeltheater gingen op zoek
naar de verhalen van ‘gewone
mensen’ over de Tweede
Wereldoorlog. Het resultaat is
een voorstelling waarin verhalen en dagboeken van zowel
daders als slachtoﬀers aan bod
komen. De focus ligt op de regio: veel geïnterviewden woonden ten tijde van de oorlog in
Driebergen, Zeist en Utrecht.
Na een eerste voorstelling tijdens de Dodenherdenking in
Driebergen, komt de voorstelling op 27 juni naar de Wilhelminakerk in Utrecht.
Verbatim Theatre - De voorstelling is verbatim. De acteurs luisteren op het podium via een koptelefoon naar de originele interviews en spreken de teksten, met een vertraging van 2 seconden
na, precies op de manier hoe de geïnterviewden hun verhaal
hebben verteld.

Aanleveren kopij
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 julinummer wordt de uiterste aanlevertijd vrijdag 28 juni
18.00 uur. Aanleveren op:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

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

‘Al tijdens mijn studie begon ik verhalen van mensen die de oorlog hadden meegemaakt te verzamelen’ vertelt Kamiel van der
Laan, die in 2012 aan de HKU als schrijver/dramaturg afstudeerde. ‘Zo sprak ik bijvoorbeeld een vrouw die na het bombardement op Rotterdam bij familie op de Maliebaan in Utrecht
was ingetrokken. Binnen mum van tijd werd precies die straat het
hoofdkwartier van de bezetter.’
‘Onze Oorlog’ speelt donderdag 27 juni om 20.00 uur tot 21.00
uur (zaal open 19.30 uur) in de Wilhelminakerk.
Tickets € 10 volwassenen; € 7 kinderen (advies 11+); verkrijgbaar
via www.winkeltheater.nl en aan de zaal (zowel contant als pin).

Bijeenkomst financiën na overlijden partner
Als u uw partner (of andere dierbare) heeft verloren, kan het
moeilijk zijn om tijd en aandacht vrij te maken voor financiële
zaken. Waar moet u op letten, wat moet er allemaal geregeld
worden en hoe voorkomt u financiële problemen. Als u hierbij
behoefte heeft aan een steuntje in de rug, met name op financieel
gebied, dan kunt u een gratis bijeenkomst Financiën na overlijden
partner volgen bij U Centraal.
De komende periode kunt u de bijeenkomst ‘Financiën na overlijden partner’ bijwonen op woensdagmorgen 10 juli van 09.30 tot
12.15 uur.
Meer informatie/aanmelden u-centraal.nl/levensgebeurtenissen.
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PIONIERSPAGINA
Nieuws vanuit Begane Grond, de pioniersplek van de Wilhelminakerk

Gezamenlijk recycle-maakproject
Het is veel driehoekjes knippen, goede kleuren bij elkaar zoeken en slingers maken tijdens het Handwerkcafé
op dit moment. De slingers zijn van gerecycled materiaal en zijn bedoeld voor de verkoop. Ook andere producten van gerecycled materiaal, zoals notitieboekjes en
katoenen tassen, zijn in de maak. De opbrengst is ter
ondersteuning van de pioniersplek, concreet voor het
opknappen van de Huiskamer. En het geeft zoveel voldoening en gezelligheid om samen iets te maken! Meedoen? Kom naar het Handwerkcafé. Waar en wanneer u
deze duurzame cadeautjes kunt aanschaﬀen zal later
bekendgemaakt worden.

Mooj Handwerkcafé in juni

2 juni: Presentatie Begane Grond
3 jaar pionieren: terugblikken en vooruitkijken
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!

We zijn op dit moment bezig met het vlaggetjesproject. Van harte welkom om mee te doen.
Met je eigen werk bezig mag ook!
dinsdag 11 juni, 20.00-22.00 uur en
dinsdag 25 juni, 20.00-22.00 uur.
Huiskamer, Hobbemastraat 41.
Contact: Marie-José: 06-24241517

Gezocht: naaimachine!
Heeft u een naaimachine die we in de maand juni mogen
lenen? Neem dan contact op met Kristel, 06 33945096.

Terugblik

In mei hebben 12 studenten van het dispuut Vivendi
hun jaarlijkse vrijwilligersactie voor de Wilhelminakerk ingezet. Er is hard gewerkt! Sindsdien staat er
ook een andere tafel in de Huiskamer. Die is tijdelijk
tot de ovalen tafel volledig is opgeknapt. We danken
de studenten hartelijk voor hun inzet!
JUNI 2019
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Doe mee met de eerste brainstorm en creatieavond van een nieuw
inspiratienetwerk georganiseerd door pionierplek Begane Grond

13 of 18 juni
18:30 Samen eten
19:30 - 22:00 Inspiratie & samen maken

Opgeven kan met een mailtje naar Sigrid (sigrid@braamnet.nl) of een appje
naar Kristel (0633945096)

JUNI 2019
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