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

Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo 4 augustus 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Schrift en Tafel
Zo 18 augustus 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Zo 1 september 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk

Kerkgezang in beweging
Terugblik op geslaagde zangdienst en tentoonste!ing
Zondag 30 juni hadden we in de Wilhelminakerk een
zangdienst, die volledig is voorbereid door ons zanggroepje. We volgden de bekende liturgie, maar alle
liederen én alle teksten kwamen uit het Liedboek.
De liederen had u allemaal zelf uitgezocht, en daaruit zongen we
een selectie, inclusief wisselzang en canon, altijd weer prachtig
begeleid door Wilfred.

SWELLENGREBEL
Zo 25 augustus 10.15 uur
G.Krul

Augustus nog een maand vol
zomeractiviteiten!
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.
Ook in augustus zijn er wekelijks terugkerende activiteiten
als een maaltijd en meditatie
op maandag, inloop op dinsdag en donderdag.
Op woensdag is er Bloej, museumbezoek en Bijbel en
Kunst op locatie.
MARIAN VAN GIEZEN

Deze enthousiaste en vrolijke dienst werd afgesloten met een
kleine tentoonstelling van liedboeken door de tijd. Bijzondere
stukken waren een psalmboek in zeer klein formaat en het oudste
liedboek van deze tentoonstelling, een ‘Liede-Boek’ uit 1762.
Voor wie de gesproken teksten van de dienst nog eens na wil
lezen: Zondagmorgen van Ida Gerhardt (p. 530), Psalm 98,
verkondiging Ta!oos de liederen van Willem Barnard (p. 1561)
overweging Zonder liefde ben je nergens van Karel Eykman (p. 1302);
Zegenbede over de stilte van Jan Sutch Pickard (p. 1415_ en zending
met Kol. 3, 16-17 (p. 1609).
EDITH TILANUS

Bij de zondagen
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
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Maaltijd op maandag - In
augustus elke maandag om
18.00 een eenvoudige maaltijd voor €5,- Aanmelden
noodzakelijk: huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of
06-18419992
Meditatie op maandag - Elke
maandag meditatie van 19.00
– 19.30 uur: stilte en gebed
rond een bijbeltekst. Welkom!
Inloop op dinsdag - Heel
augustus op dinsdag inloop
in de Huiskamer van 10.00 –
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 kopje koffie/thee en een
praatje.
Inloop op donderdag - Elke
donderdagmiddag inloop van
14.30 - 16.00 uur. Kom gezellig binnen voor een kop
koffie/thee, een glaasje fris,
een praatje of een spelletje,
of lees een tijdschrift.
Museumbezoek op woensdag - 21 augustus bezoek
aan het Utrechts Archief
(Hamburgerstraat 28). Verzamelen om 10.00 uur in de hal
van het museum. 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.

AUGUSTUS 2019

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.

18 augustus
Vandaag gaat het om het onderscheid tussen waar(achtig)heid en
leugen/onechtheid. In Jer. 23, 23 – 29 fulmineert Jeremia tegen de
valse profeten, die het volk voorhouden dat God ver van hen
vandaan is en zo zorgen dat de mensen God vergeten; en in Luc.
12, 49 – 56 barst Jezus zelf uit in een felle aanklacht tegen huichelarij. Hoe kan het dat mensen de tekenen des tijds zo slecht interpreteren? Al deze onechtheid brengt verdeeldheid, zelfs binnen families. Een spannend onderwerp, want hoe zit dat bij onszelf?

1 september - (met kinderkerk)
Vandaag horen we lezingen die spreken over een ander wereldorde dan de heersende. Bescherming van weduwen, wezen en
vreemdelingen (bv. door hen mee te laten delen in je eigen overvloed; Deut. 24, 17 – 22); en wat ons beweegt in onze omgang met
anderen (de hang naar invloed en positie? Luc. 14, 1. 7 - 14): het
zijn thema’s die dicht op onze huid (kunnen) komen. Zijn we bereid ons te laten gezeggen door dit soort teksten? Of laten we ze
langs onze koude kleren afglijden? MARIAN VAN GIEZEN

In memoriam Pauline Stoop
Tot een van de vertrouwde gezichten in de Wilhelminakerk behoorde vele jaren dat van Pauline Stoop, die voluit Machelina
Elisabeth Francoise Pauline Stoop – de Vey Mestdagh heette.
Ook na haar verhuizing naar Soest bleef zij zich betrokken voelen bij de Wilhelmina, de gemeente waar zij en haar in 2009
overleden man Jan actief waren geweest. In dit verband moet
met name haar voorzitterschap van de commissie ‘Kernvragen’
worden genoemd.
Aan het leven van Pauline Stoop kwam op 1 juli 2019 een einde.
Zij is 88 jaar oud geworden.
Tijdens de dankdienst voor haar leven in de Emmakerk in Soest
werd opnieuw duidelijk hoe Pauline steeds weer zocht naar een
zinvolle levensvervulling, en die ook vond. Zoals in het beroep
van verpleegkundige. Al op haar vijfde wist ze dat ze verpleegster
wilde worden. “Geen dokter”, zei ze eens, ”want dan sta je niet
zo dicht bij de mensen als een verpleegster.” En dit terwijl ze met
haar gymnasiumopleiding zonder meer arts had kunnen worden.
Na haar huwelijk eisten het gezin met vijf kinderen en de drukte
van de huisartsenpraktijk van Jan het merendeel van haar tijd en
aandacht op. Maar altijd bleef haar blik ook naar buiten gericht
en was ze op diverse maatschappelijke fronten actief. En dan
zwijg ik nog maar over haar grote gastvrijheid. [vervolg p. 3]
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Bijbel en Kunst op locatie - Op
woensdag 7 augustus gaan we,
op uitnodiging van Peter Hanegraaf, een student kunstgeschiedenis met een bijzondere
belangstelling voor glas-inloodramen, de ramen van de
Geertekerk bekijken. Het zijn
drie ramen van Johan Dijkstra:
Pinsteren (1957), Mozes (1960)
en Paulus (1964). Ieder is
welkom om mee te doen. We
treffen elkaar om 14.00 uur bij
de Geertekerk.
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Pauline Stoop was een vrouw met een geheel eigen persoonlijkheid. Ze bleef in haar denken niet stil staan, ook niet wat het
geloof betreft. Echter, de veranderingen die ze in zichzelf bespeurde, namen het fundament van haar geloof niet weg. Een
fundament dat zij zelf met ‘vertrouwen’ aanduidde.
In de dienst las kleinzoon Tjalle op Pauline’s verzoek 1 Korintiërs
13 en werden er naast ‘De Heer is mijn herder’ vooral liederen uit
Taizé gezongen. Elk jaar bezocht Pauline met enkele familieleden
Taizé. De spiritualiteit die zij daar ervoer was, naast het dagelijks
bijbel lezen, voor haar een belangrijke geloofsbron.
In het vertrouwen dat God haar ook in de dood nabij zou zijn, is
Pauline Stoop gestorven. In datzelfde vertrouwen hebben wij
haar op 6 juli naar haar graf op Kovelswade gebracht.
DS. JACQUELINE BROEYER-BOGERS

In memoriam Ris Maat

Bloej op woensdag - Woensdag 7, 14, 21, 28 augustus en 4
en 11 september van 11.00 –
15.00 uur Bloej: bewegen op
muziek - lunch - mandala tekenen. Info, kosten: www.bloej.nl/
programma of Marie-José
06-24241517

UIT bidden
Een groep christenstudenten
gaat zich tijdens de UIT-week
(12-16 augustus) inzetten voor
praktische hulp, goede
gesprekken, banden plakken,
en bidden.
De aanstormende eerstejaars
worden in een week bedolven
onder nieuwe indrukken, feestgedruis, verwachtingen en ook
spanningen. Het is de bedoel-

Op 20 juli is onverwacht overleden Arissa Ludovica Maat, beter
bekend als zuster Ris. Ze is 92 jaar geworden. Ris is opgegroeid in
Nederlands Indië en op 20-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Hier is ze meteen begonnen aan de verpleegstersopleiding
in het Diakonessenhuis en daar is ze nooit meer weggegaan. In
1956 werd ze ingezegend als Diakones. Als hoofdverpleegkundige
en bestuurslid van de Diakonessenkring heeft ze haar sporen verdiend. Bij dit alles was ze zeer bescheiden, een vrouw van weinig
woorden; maar altijd nauwgezet en opmerkzaam. Ze was zeer betrokken bij de patiënten en hun families; en natuurlijk bij haar
medediakonessen, met wie ze trouw contact onderhield. Jarenlang heeft ze samen gewoond met haar vriendin en medezuster
Henny Doornenbal. Ze was vasthoudend in haar trouw, haar
gewoonten en in haar geloof. Bovenaan de rouwkaart stond ‘Maar
het woord des Heren blijft in der eeuwigheid’ (1 Petrus 1, 25). Op
26 juli is zij begraven bij de andere Diakonessen op begraafplaats
Tolsteeg. MARIAN VAN GIEZEN

Collectes
De collectes in mei, juni en juli hebben het volgende opgebracht:
5 mei
19 mei
2 juni
16 juni
7 juli
21 juli

Kerk in Actie – Noodhulp Syrië € 95,35
Opbouw wijkgemeente
87,25
Stedelijk diaconaal werk
€ 61,30
Opbouw wijkgemeente
56,70
wijkdiaconie
€ 81,82
Opbouw wijkgemeente
77,55
wijkdiaconie
€ 61,80
Oecumene
60,30
wijkdiaconie
€ 108,50
Opbouw wijkgemeente
66,85
wijkdiaconie
€ 55,75
Opbouw wijkgemeente
66,75

Alle gevers hartelijk dank.
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ing om voor wie dat wil een luisterend oor te bieden, en om te
laten zien dat er meer is dan
alleen het wereldse. De studenten van onder andere Navigators, Sola Scriptura en Ichthus
willen de eerstejaars iets van
Jezus laten zien, naast de praktische hulp en gezelschap.
Gebed is een belangrijk onderdeel van de campagne. Er is
een gebedsteam en een straatteam, die elkaar afwisselen. Aan
iedereen die dit wil ondersteunen wordt gevraagd om mee
te bidden. En voor degenen die
UIT-bidden willen volgen:
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Collectes in augustus
4 augustus

wijkdiaconie / Opbouw wijkgemeente

18 augustus

wijkdiaconie / Opbouw wijkgemeente
Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Van onze nieuwe classispredikant
Af en toe wil ik in Wij Wilhelmina een stukje opnemen uit de Classisbrief
die onze (nieuwe) classispredikant, ds. Trinette Verhoeven, schrij#.
MARIAN VAN GIEZEN

Instagram: @uitbiddenutrecht
Facebook: UITbidden-Utrecht

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 septembernummer wordt
de uiterste aanlevertijd vrijdag
23 augustus 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

Regels? We maken ze samen.
In de kerk maken we onze regels samen. Natuurlijk zijn er
deskundigen die eraan werken om de regels te formuleren. En ons
landelijk bestuur legt ze in eerste lezing vast. Maar daarna zijn de
gemeenten aan zet. In de classis worden alle voorstellen, de voors
en tegens besproken. Het is soms even doorbijten, want lang niet
alle regels zijn even interessant. Het heeft toch te maken met de
kerk die we zijn en willen zijn.
Zo lag het voorstel ter tafel of ook mensen die geen lid zijn van
de kerk de penningen zouden mogen beheren. Lang niet iedereen
was daarvoor. Ook het beheer van de penningen is een geestelijke
zaak. Stel je voor dat wij alleen zakelijk zouden redeneren. Het
zou niet goed zijn. Lag er niet ook een regentenmentaliteit op de
loer als we zo maar onze penningen in handen geven van
deskundigen? Uiteindelijk besloot de classicale vergadering in
meerderheid het voorstel te steunen dat ook niet-kerkleden
rentmeesters zouden kunnen worden; ze deed dat toen kleine
gemeenten aangaven dat zij erg omhoog kunnen zitten juist als
het om de financiën gaat, omdat zij in eigen kring de
deskundigheid niet meer hebben.
Zo zoek je samen om te werken aan de toekomst. De classis doet
haar best. Meer weten over de classis? Uw kerkenraad krijgt elke
maand een nieuwsbrief. Vraag ernaar!
DS TRINETTE VERHOEVEN, classispredikant
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Inspirerend Ghanabezoek
En dan is het al weer voorbij, ruim twee weken optrekken met onze Ghanese gasten. We kijken
terug op een heel geslaagd bezoek. Natuurlijk erg druk door het volle programma, maar alles is
Hobbemastraat
heel soepel verlopen. Mede door de geweldige hulp
van de vele 41
vrijwilligers uit bijna alle
wijkgemeenten. Daar zij we heel blij om en dankbaar voor.
Hobbemastraat 41
De delegatie bestond uit een bijzonder leuke groep
van 9 mensen; heel verschillend, maar stuk voor
stuk ontzettend vriendelijk en open.
En wat is er dan veel te ontdekken in Nederland! Al
onze vanzelfsprekendheden blijken opeens heel
bijzonder: koeien zonder oppas in de wei, iedereen
die fietst, zelfs peuters..., een roltrap, om 11 uur ’s
avonds nog licht?!... en zo veel meer.
Wat helpt dat je eigen wereld opnieuw te zien.
We hebben veel plezier met elkaar gehad, maar
zeker ook serieuze
onderwerpen onder
de loep genomen.
Wat te denken van
gebruikersruimten
voor verslaafden bij
‘de Stek’. Ondenkbaar
in Ghana, drugs zijn
zo verwerpelijk en
stra&aar. Best
schokkend voor hen.
Maar ook waardering,
dat mensen die zo aan
de rand van de samenleving zijn beland hier
toch nog de helpende
hand geboden wordt.
In Ghana voelt de
hele familie dat is tot verre tantes en neven aan toe
zich verantwoordelijk om iedereen op het juiste
spoor te houden, afglijden is dan lastig. Maar
mocht je door omstandigheden toch buiten boord
terechtkomen, dan is er ook niemand meer die je
opvangt. Dakloze verslaafden worden door politie
opgepakt, weggeborgen in instellingen zonder tijd
en geld voor behandeling, uitzichtloos, levenslang.
Verder hebben we het gehad over het homohuwelijk, daar waar in Ghana homoseksualiteit een
groot taboe is ook in de kerk. Een homo-echtpaar
vertelde van hun twijfel en moeite en innerlijke
strijd, maar ook van hun bevrijding en liefde. Voor
sommige Ghanezen best een worsteling, al bleef
iedereen open en nieuwsgierig. Veel vonden het
heel bijzonder nu zelf homo’s ontmoet en gesproken te hebben, dat kan in Ghana niet; een eyeopener voor sommigen. Zo klein kan een begin
zijn: even met de ander praten als méns.

Zulke onderwerpen bespreken kan niet van de een
op de andere dag. Daar was 25 jaar oprechte en
welwillende vriendschap aan voorafgegaan.
Een jubileum dat we in het laatste weekend
feestelijk hebben gevierd.
Zaterdags met een heel goed symposium. Vereerd
dat de oprichter van de vriendschapsband, ds.
David Kpobi, zelf een van de sprekers was. Zijn
heldere kijk op de kerken en hun ontwikkeling in
zowel Ghana als Nederland gaf blijk van wijsheid,
inzicht en grote betrokkenheid en gaf tevens veel
zinnige stof tot nadenken,
voor ieder persoonlijk,
alsook als kerkelijke
gemeente en zelfs voor
de landelijke kerk. Nederland en Ghana kunnen
veel van elkaar leren.
In de feestelijke kerkdienst op zondag hield
zowel een van onze gasten, ds. Florence Alabie
Akwetey, als ds. Erna
Treurniet een meditatie
over dezelfde bijbeltekst.
Hierdoor kon goed geproefd worden van de
verschillen in insteek en
uitleg. Een verrijking
voor wie durft openstaan voor beide benaderingen.
Want dat is wat vriendschap is: oprecht openstaan
voor elkaar; niet elkaar steeds naar de mond praten; durven kritiek te ontvangen én te geven, liefdevol, maar eerlijk; daar samen door groeien, ieder op
zijn eigen manier en met ruimte voor elkaar. Wat er
ook gebeurt.
Zoals ds. Kpobi het zei: “Friendship is forever” Vriendschap is voor altijd.
Wij hebben met onze broers en zussen van La Nativity gemerkt hoe een verademing het is, als je
open over vragen en verschillen durft praten en te
ontdekken dat jij, jouw visie er ook mag zijn. Die
ervaring gunnen we iedereen. Daarvoor hoef je niet
naar Ghana. Dat kan ook gewoon thuis, in onze
eigen wijkgemeenten. Doet u mee?
GHANACOMITÉ UTRECHT
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