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

Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo1 september 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk
Zo 15 september 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Startzondag
Zo 6 oktober 10.00 uur
Ds. Klaas Vos
Kinderkerk
SWELLENGREBEL
Zo 22 september 10.15 uur
G. Krul

Afscheid Kristel van der Horst
Zaterdag 7 september afscheidsborrel in de Wilhelminakerk
De afgelopen drie jaar heeft Kristel van der Horst zich ingezet
voor de pioniersplek Begane Grond. Per 1 augustus is daar
helaas een einde aan gekomen.
We willen graag met u terugkijken op alles
wat ze heeft betekend voor de wijk in
Utrecht Oost en de Wilhelminagemeente.
Daarom nodigen we u van harte uit voor de
afscheidsborrel op 7 september 2019 van
16.00 tot 18.00 uur (inloop 16.00-16.30, oﬃcieel moment 16.30 uur).
Wilt u, als u van plan bent om te komen, ons
dat uiterlijk 1 september laten weten. Dit in
verband met de catering. Dat kan door te
mailen naar scriba@wilhelminakerkutrecht.nl, te bellen met 06-18419992
(Marian van Giezen) of het mondeling aan
Marian van Giezen te melden. KERKENRAAD & BEGANE GROND

Bij de zondagen

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?

Vakantie predikant
Van zondag 29 september tot
en met zaterdag 19 oktober
heb ik vakantie. Voor dringende
gevallen is tijdens de eerste
(30/9 – 6/10) en de derde week
(14/10 - 19/10) ds. Hans Koops
beschikbaar, tel. 06-10795955.
Voor de tweede week (7/10 –
13/10) is ds. Dirk Neven
beschikbaar, tel. 030-2546656.
U kunt ook contact zoeken met
een lid van de kerkenraad.
MARIAN VAN GIEZEN

15 september Startzondag – ‘Een goed verhaal’
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de
Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron
van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel
en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met
de natuur of zorgen voor een ander.
Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven.
Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor
ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen,
tijdens bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat
goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt
je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je
met anderen.
We gaan op verschillende manieren aan de slag met het verhaal van
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Meditatie op maandag
Op 2 september en elke maandag van 19.00 – 19.30 uur:
meditatie – een half uur met
een bijbeltekst, gebed en veel
stilte. Welkom! Huiskamer van
de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41, info: huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of
06-18419992.

Ouderensoos elke
dinsdag

SEPTEMBER 2019

Abraham die wegtrok uit zijn land (Gen. 12): hoe kan het ons hier en nu
inspireren en in beweging zetten? Er is muziek en gelegenheid tot ontmoeting tijdens en na de kerkdienst. Het geheel wordt afgerond met
een gezamenlijke lunch. Welkom!

6 oktober - ( met kinderkerk)
De gastpredikant kan de lezingen vrij kiezen. Op het leesrooster staan:
Hab. 3, 1 – 3. 16 – 19 (een gebed, waarin Habakuk enerzijds bang is voor
het ingrijpen van God, anderzijds zich veilig voelt bij de machtige God)
en Luc. 17, 1 – 10 (vier min of meer losse instructies van Jezus over ten
val brengen, vergeving, geloof en dienstknecht zijn). MARIAN VAN
GIEZEN

Collectes

Elke dinsdag ouderensoos van
10.00 tot 12.00 uur in de Wilhelminakerk (zij-ingang). Een
spelletje rummikub, kaarten
maken, kleuren of gewoon een
gezellig praatje: het kan allemaal! Info: 030-2893517.

De collectes in augustus hebben het volgende opgebracht:

Inloop elke donderdag

Collectes in september

Elke donderdag van 14.30 –
16.00 uur inloop in de Huiskamer van de Schildersbuurt
(Hobbemastraat 41). Welkom
voor een kop koffie/thee en
een praatje of spelletje. Op de
1e donderdag van de maand
iets extra’s. Zo worden er op 5
september vakantieverhalen
van vroeger en nu voorgelezen
en verteld.
Info: huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of
06-18419992. Welkom!

1 september Diaconaal buurtwerk / Missionair werk
15 september Zending: Kerk in Actie / Opbouw wijkgemeente

4 augustus Wijkdiaconie
Opbouw wijkgemeente
18 augustus Wijkdiaconie
Opbouw wijkgemeente

€ 65,35
89,20
€ 57,80
72,05

Alle gevers hartelijk dank.

Bij de co%ectes
Diaconaal buurtwerk - Steun voor het kerk- en buurtwerk in
Utrecht in en vanuit de inloophuizen, onder andere de Wijkplaats in
Lombok, Knooppunt in Lunetten en de Roobolkapel op Zuilen.
Missionair werk - De landelijke actie Kerkproeverij is een initiatief
van de Raad van Kerken. Eén zondag per jaar nodigen gemeenteleden
heel gericht buren, vrienden, kennissen en collega’s uit om een kerkdienst bij te wonen. De inzameling wordt besteed aan communicatie:
website en materialen.

Bijbel en Kunst 11 september
Bijbel en Kunst-ochtend. Van
10.00 tot ongeveer 11.30 uur
lezen we een verhaal over een
bijbelse vrouw en kijken we wat
kunstenaars met dat verhaal
doen. Soms geeft dat een bijzondere, nieuwe kijk op het
verhaal. Welkom!
Info: predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of
06-18419992.

Zendingscollecte - Ook dit keer speciale aandacht voor de kerk in
het Midden-Oosten. Na de verwoestende oorlog in Syrië en Irak keren
de bewoners voorzichtig terug naar veilige gebieden. Kerk in Actie
helpt lokale kerken met de wederopbouw van huizen, scholen en
drinkwatervoorziening. Maar ook met scholing en traumaverwerking.
De inzameling gaat naar de lokale kerken. ALFRED BOOM | DIACONIE
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Filmavond vrijdag 20
september

‘Mar adentro’ ('de zee van
binnen', 2004). Het verhaal van
de film is gebaseerd op het leven
van Ramón Sampedro, een na
een ongeluk vanaf zijn nek verlamde man die daar 29 jaar mee
door moest leven, terwijl
hijzelf euthanasie wenste.
Huiskamer van de Schildersbuurt,
Hobbemastraat 41. Aanvang
19.30 uur. Toegang incl. consumpties €5,- Na afloop napraten
onder het genot van een drankje.
Van harte welkom! Graag even
vooraf aanmelden bij
huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl, 06-18419992.

Nieuwe laptop
Als u met enige regelmaat een
kerkdienst bijwoont in de Wilhelminakerk, dan heeft u vast
gemerkt dat de beamerpresentatie soms hapert.
Dat ligt niet aan Kees Goedegebuur, die elke keer weer zorgt
voor een mooie presentatie. Het
euvel is de oude laptop, die na 8
jaar echt versleten is.
Er is nu een nieuwe laptop
aangeschaft. Uiteraard kost dat
best wat geld (gelukkig zijn er wel
een paar mensen, die gesponsord hebben). We hebben
gezocht naar een goede en voordelige aanbieding. We hopen
dat we vanaf nu weer probleemloos verder kunnen. GERY
GORTER

SEPTEMBER 2019

Rommelmarkt 7 september
Na een zomerstop van drie maanden starten we weer met onze maandelijkse rommelmarkt op iedere eerste zaterdag van de maand, van
10.30 tot 13.00 uur. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de instandhouding en het voortbestaan van onze Wilhelminakerk.
We zien de tafels weer
graag gevuld met speelgoed, sieraden, klein
huisraad, plantjes, fruit
en groenten en eigengemaakte jams. Goede
kleding is ook van harte
welkom. Boeken stallen
we op de kerkbanken uit.
Verder hebben we altijd
onze loterij met prijsjes.
De koﬃehoek is hét
gezellige trefpunt voor koﬃe/ thee en een praatje. Altijd met heerlijk
gebak! Voor kinderen is er limonade en een hoekje met kleurplaten.
Tafeltjes voor de verkoop zijn vooraf al te reserveren en de spullen kunnen zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur worden gebracht en uitgestald. De
zijdeur in de Hobbemastraat is dan open. Niet verkochte spullen gaan
weer mee terug naar huis, behalve de boeken. Opgave voor het reserveren van een tafeltje of evt. vragen bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045,
e-mail kittybrinkmann@outlook.com De volgende rommelmarkt zal op
5 oktober zijn. KITTY BRINKMAN | ROMMELMARKTCOMMISSIE

Muziek in de Wilhelminakerk
Najaar 2019 betekent een nieuwe serie van drie benefietconcerten in de
Wilhelminakerk, telkens op de derde zondag van de maand om 16.00
uur.
We beginnen op 20 oktober met het Dumont Blaaskwintet. Dit ensemble is ruim vijf jaar geleden opgericht. Het bestaat uit Marieke van
Dantzig, fluit; Erik van Kassel, hobo; Marnix van den Berg, klarinet;
Yolande Krooshof, fagot en Catherine Rau, hoorn. Karel Goossens, pianist, verleent medewerking aan het kwintet. Marnix van den Berg heeft
de leiding. Hij is als klarinettist afgestudeerd aan het conservatorium in
Tilburg. Hij heeft diverse werken voor het kwintet gearrangeerd.
Op het programma staat muziek van o.a. Wolfgang Amadeus Mozart,
Louise Farrenc en Gordon Jacob. Het belooft dus weer een mooi afwisselend concert te worden. Dus... kom luisteren!
Op zondag 17 november komt het mannenkoor VGRDZNOB voor
ons zingen. De naam betekent ‘Ik voel’ in het Georgisch. Zij zingen
vooral polyfone muziek uit de Balkan, zowel meditatief/religieus, als
volksmuziek. Het koor bestaat uit dertien mannen en staat onder leiding van Marcel Duijs. Ook dit wordt dus een bijzonder concert.
Zondag 15 december staat het Sterrenkoor onder leiding van Nico
Horstink op het programma met een middag vol kerstliederen, waarbij
u vast een paar wilt en mag meezingen.
De deur van de kerk gaat open om 15.30 u. Na afloop van het concert is
er gelegenheid voor een drankje. De collecte aan de uitgang is ten bate
van het onderhoud van kerk en kerkgebouw. EDITH TILANUS
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Wijkmaaltijd

SEPTEMBER 2019

Inspiratieavond PGU op 10 oktober
De Protestantse Gemeente Utrecht houdt op donderdagavond 10 oktober een Inspiratieavond in de Nieuwe Kerk. De avond staat in het teken
van elkaar in het geloofsgesprek ontmoeten en leren kennen.

De volgende wijkmaaltijd is op
dinsdag 17 september. Vanaf
17.00 uur bent u welkom voor
een drankje vooraf. De maaltijd
be gint 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

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 oktobernummer wordt de uiterste aanlevertijd vrijdag 27 september
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

Een klein groepje predikanten en gemeenteleden uit PGU, die zich de
Gideonsbende noemt, kwam vorig jaar met ideeën die de PGU in de
komende tijd zou kunnen uitwerken. Ze werden gevat in een manifest.
Twee punten daaruit komen in tijdens de komende inspiratieavond aan
bod: het voeren van het geloofsgesprek en bidden met en voor elkaar.
De avond begint om 18.00 uur met ontvangst met een drankje, om 18.30
gevolgd door een maaltijd. Er is dan ook gelegenheid om meegebrachte
flyers en ander materiaal te bekijken om elkaar zo te inspireren voor het
nieuwe seizoen. Om 19.30 uur is de inhoudelijke voortzetting: het
geloofsgesprek. Om 21.00 is er een ‘viermoment’ waarin ruimte is om
voornemens te delen, voor elkaar te bidden en het gebed mee te nemen
naar de eigen wijkgemeente of andere activiteiten en initiatieven binnen
de PGU. Na 21.30 uur is er voor wie dat wil een afsluitende borrel.
Opgave vóór 20 september via bestuurssecretariaat@protestantutrecht.nl (daar is ook de brochure van de Gideonsbende verkrijgbaar)

Buurtcontactpersoon worden?
De ene keer maakt u een praatje en een andere keer geeft u de planten
water. Soms helpt u bij het opzoeken van informatie. Dingen die u waarschijnlijk herkent en doet voor uw buren. Buurtcontactpersonen kijken
of er buurtgenoten steun of hulp nodig hebben.
‘Ze weten me te vinden’, zegt iemand over haar buren. Een keer de hond
uitlaten of een boodschap meebrengen is toch normaal? Dat doet
iedereen voor zijn buren, maar wordt het intensiever? Dan is er de telefoonlijst.
Als buurtcontactpersoon beschikt u daarvoor over een telefoonlijst met
organisaties uit de wijk. Denk aan sociaal makelaars, buurtteam, thuiszorg en diensten zoals gezamenlijke maaltijden of begeleiding bij financiële zaken. Verder kunt u contact opnemen met de werkgroep buurtcontactpersonen.
Drie keer per jaar is er een bijeenkomst waarop de buurtcontacten worden uitgenodigd om elkaar te inspireren, ontmoeten en nodigen we
sprekers uit over actuele onderwerpen.
Geen vergaderingen, geen verplichtingen. Wel de wetenschap dat
meerdere mensen in uw buurt betrokken zijn. Voor meer informatie en
om u aan te melden kunt u contact opnemen met: Joke van der Linden
06-55942646 of buo@xs4all.nl.

Buurtfeest Parade Puur Oost 14 september
Tijdens het buurtfeest Parade Puur Oost op zaterdag 14 september (zie
flyers en website paradepuuroost.nl) is de Wilhelminakerk open van
15.00 tot 17.00 uur voor een kopje koﬃe/thee en bezichtiging van de
kerk. Ook is er informatie over onze activiteiten voor de komende tijd.
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