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

Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo 7 juli 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk
Zo 21 juli 10.00 uur
Ds. K.J. Rodenburg
Zo 4 augustus 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Schrift en Tafel
SWELLENGREBEL
Zo 28 juli 10.15 uur
Ds. mw. J.H. Krabbendam

Zomeractiviteiten juli en
augustus
Het is inmiddels bijna een traditie dat we in de zomer
allerlei extra activiteiten organiseren, juist voor degenen
die thuis blijven terwijl anderen op vakantie gaan.
Daaronder wekelijks terugkerende activiteiten als een maaltijd en
meditatie op maandag, soos en inloop op dinsdag en donderdag.
Maar ook een bijeenkomst van Bijbel en Kunst op woensdag 10
juli, een filmavond met ‘Troubled Water’ op vrijdag 12 juli en museumbezoek staan op de agenda. Een compleet overzicht van de
zomeractiviteiten is te vinden op de pagina’s 3 en 4 van dit nummer.

Bij de zondagen
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?

21 juli
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 augustusnummer wordt de uiterste aanlevertijd vrijdag 26 juli 18.00
uur. Aanleveren op:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

De gastvoorganger kan zelf de lezingen kiezen. Op het leesrooster staan: 1 Sam. 1, 1 – 20 (over de kinderloze Hanna, die God
smeekt om een kind en dan een zoon krijgt: Samuel) en Luc. 10,
38 – 42 (over Marta en Maria, de twee zussen die samen Jezus
ontvangen: de een door te zorgen, de ander door te luisteren).

4 augustus - viering van Schri$ en Tafel
Prediker 2, 1 – 11 (waarin de schrijver onderzoekt wat een mens
het beste kan doen in zijn leven, en concludeert ‘dat het allemaal
maar lucht en najagen van wind’ is) en Luc. 12, 13 – 21 (over hoe
het je kan vergaan wanneer je alleen maar schatten voor jezelf
verzamelt). Levenslessen krijgen we dus vandaag. Wellicht een
mooie aanleiding, in deze toch wat rustiger zomertijd, om ook
eens een tussenbalans van ons eigen leven op te maken.
MARIAN VAN GIEZEN
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In memoriam Anne Ebling
Op 21 juni is Anna Berendina – Anne – Ebling
overleden, op de leeftijd van 92 jaar.
Anne woonde de laatste
tijd in huize d’Amandelboom in Bilthoven, maar
voelde zich nog steeds
heel betrokken bij onze
gemeente. Jarenlang
woonde ze aan de Karel
Doormanlaan en kwam ze
trouw in haar Canta naar
de kerk en naar zoveel
mogelijk andere activiteiten die wij hier hebben.
Want Anne vond eigenlijk alles leuk en interessant en stond altijd open voor iets nieuws. De
gezelligheid die ze hier vond, zoals in de soos, in
de Huiskamer en bij het koﬃedrinken na de

kerk heeft ze dan ook heel erg gemist toen ze
niet meer hier naar toe kon komen. Ze kon soms
het hoogste woord hebben – niet altijd tot
ieders genoegen – maar hád ook wat te vertellen.
Want ze is nooit gestopt met lezen en studeren:
vooral de theologie en de bijbel interesseerden
haar heel erg.
Naast onze kerk was ze ook betrokken bij de
Tuindorpkerk en bij een huiskring van de
Nieuwe Kerk. De leden van die kring waren zo
goed als familie van haar geworden en hebben
heel veel zorg en aandacht voor Anne gehad.
Daarnaast had Anne nog een achternicht en
haar man die vooral de laatste periode heel betrokken waren. Zij allen en ook wij zullen deze
markante, eigenzinnige vrouw zeker missen.
Anne is begraven bij haar familie in Groningen.
Moge zij rusten in vrede. MARIAN VAN GIEZEN

25 jaar Nativity-Utrecht Vriendschap gevierd met symposium en
kerkdienst
De vriendschapsband van de Protestantse
Gemeente Utrecht en de La Nativity Church in
Accra bestaat 25 jaar. Dat wordt gemarkeerd met
een symposium op zaterdag 6 juni en een
feestelijke kerkdienst op zondag 7 juli.
Het symposium ‘Waar vriendschap is en liefde
…, een verademing in het omgaan met verschillen’ gaat over de betekenis en de toekomst
van de vriendschapsband met deze presbyteriaanse kerk in de hoofdstad van Ghana.

Het symposium vindt plaats in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 en duur van 11.00 tot
14.30 uur. om 10.30 uur is er ontvangst met
koﬃe. Voor de lunch vindt het plenaire gedeelte
plaats, vanaf 13.30 uur zijn de workshops te volgen. Aanmelden kan via ghanacomite@gmail.com. Deelname is gratis.

Prof. Dr. David Kpobi uit Ghana, grondlegger
van de vriendschapsband, zal spreken over 25
jaar vriendschap en wat het gebracht heeft. Dr.
Klaas Bom, docent aan de PThU, spreek over de
rol die een vriendschapsband kan spelen in interculturele relaties in theologie en kerk.
Er zijn drie workshops: ‘De rol van bidden in
interculturele relaties tussen christenen’, ‘Ontmoeting van kerken met een heel verschillende
cultuur’ en ‘Op welke manier wordt de wereld
een betere plek door het werk van de kerk?’.

Op zondag 7 juli wordt het vriendschapsjubileum gevierd met een feestelijke kerkdienst
om 10.30 uur in het Johannescentrum. Voorganger is ds. Erna Treurniet. Aan de dienst werk
mee het koor van de Johannescentrumgemeente
onder leiding van Wick Gispen.

2

WIJ WILHELMINA - JAARGANG 3 - NR. 10

JULI 2019

Zomeractiviteiten in de
Huiskamer van de Schilderswijk
Hobbemastraat 41
juli en augustus 2019
MAANDAG
18.00 UUR

EENVOUDIGE MAALTIJD € 5,00 per persoon
Aanmelden noodzakelijk: huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of
06-18419992

ELKE
MAANDAG
19.00 UUR

MEDITATIE
Van 19.00 tot 19.30 uur: stilte en gebed rond een bijbeltekst. Welkom!

DINSDAG
OCHTEND
10.00 UUR

OUDERENSOOS
Op 2, 9 en 16 juli 10.00 tot 12.00 uur in de Martenskamer (Wilhelminakerk)

DINSDAG
OCHTEND
10.00 UUR

INLOOP 23 en 30 juli en heel augustus van 10.00 tot 11.30 uur. Tijdens de
inloop wordt steeds een (wisselende) activiteit aangeboden, zoals een
gesprek rond de krant of een onderwerp, een spel, iets creatiefs (deelname
niet verplicht). Kom eens binnen voor een kop koffie/thee en een praatje.

ELKE
DONDERDAGMIDDAG
14.30 UUR

INLOOP
Kom tussen 14.30 en 16.00 uur gezellig binnen voor een kop koffie/thee,
een glaasje fris, een praatje of een spelletje, of lees een tijdschrift. Op 4 juli
komt buurtconciërge Sterre Hijlkema vertellen over wat zij zoal doet in onze
wijk; u kunt haar al uw vragen stellen.

WOENSDAG
10 JULI
10.00 UUR

BIJBEL & KUNST
Iedereen is welkom om van 10.00 tot 12.00 aan te schuiven. We lezen het
deuterocanonieke stuk van het boek Daniël (H. 13 - 14 - dit staat niet in de
protestantse bijbel, maar wél in de katholieke). Nieuwsgierig naar deze verhalen die zo vaak geschilderd zijn? Ieder is welkom, ook wie niet thuis is in de
Bijbel. Voorkennis of voorbereiding niet nodig. Info: predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

WOENSDAG
10.00 UUR

BLOEJ: BEWEGEN OP MUZIEK - LUNCH - MANDALA TEKENEN
Op 7, 14, 21, 28 augustus en 4 en 11 september van 11.00 tot 15.00 uur
Info, kosten: www.bloej.nl/programma of Marie-José 06-24241517

WOENSDAG
17 JULI
10.00 UUR

BEZOEK AAN MUSEUM HET CATHARIJNECONVENT
Om 10.00 uur verzamelen in de hal van het museum (Lange Nieuwstraat 38).
Rondleiding van ongeveer een uur, daarna samen koffiedrinken. Entree
gratis, kosten voor rondleiding en koffie worden gedeeld. Aanmelding
noodzakelijk, via predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.
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Zomeractiviteiten in de
Huiskamer van de Schilderswijk
Hobbemastraat 41
juli en augustus 2019
VRIJDAG
12 JULI
19.30 UUR

FILMAVOND ‘TROUBLED WATER’
Noorse film uit 2008. Verhaal van een tweede kans.
Jan Thomas heeft acht jaar in jeugddetentie
gezeten wanneer hij vervroegd vrij komt en in Oslo
een baantje krijgt als kerkorganist. Een relatie met
een predikante kleurt zijn terugkeer in de
maatschappij. Dan herkent de moeder van het
jongetje dat stierf door Jan Thomas' toedoen hem
en het droevige verleden stroomt onverbiddelijk
hun twee getekende levens binnen.
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.

WOENSDAG
31 JULI
13.45 UUR

BEZOEK AAN MUSEUM SPEELKLOK
Verzamelen om 13.45 uur in de hal van het museum (Steenweg 6), gratis
rondleiding om 14.00 uur. Entree € 13 (gratis met Museumkaart of Bankgiroloterij VIPkaart). Aanmelding graag, via predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

WOENSDAG

BEZOEK AAN HET UTRECHTS ARCHIEF
Verzamelen om 10.00 uur in de hal van het archief (Hamburgerstraat 28).
Hier is o.a. de tentoonstelling ‘Utrecht Spoorstad’ te zien en nog veel meer
interessants. Entree gratis. Aanmelding graag, via predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

21 AUGUSTUS
10.00 UUR

Meer informatie over de Wilhelminagemeente
wilhelminakerkutrecht.nl
Radio: kerkomroep.nl | bankrekeningnummer: NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk
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PIONIERSPAGINA
Nieuws vanuit Begane Grond, de pioniersplek van de Wilhelminakerk

Scheppers in juni - een terugblik
Afgelopen juni organiseerde Begane Grond een pilot in het kader van ‘Scheppers’, een nieuw inspiratienetwerk voor kunstenaars in Utrecht (e.o.). Sigrid Braam en Kristel van der Horst hadden het
voorbereid.
We waren met z’n tienen. De een speelde piano, de ander danste, de een schreef, de ander tekende. Allemaal vanuit het thema ‘Verstilling’, naar aanleiding van psalm 46 (hou op, wees stil, laat gaat en weet dat ik God ben).
Ook deden we inspiratie op bij Etty Hillesum, die in de trein naar Auswitch schreef: ‘De Heer is mijn hoog
vertrek’.
Het was ontspannen en bemoedigend om je vanuit een gedeeld verlangen verbonden te voelen én uitgedaagd om
nieuwe beelden, gedichten, klanken te creëren! Zo werd de Wilhelminakerk voor deze groep een plek van diepgang en creativiteit.

JULI 2019
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