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

Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo 1 december 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Eerste adventszondag
Kinderkerk
Zo 15 december 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Derde adventszondag
Schrift en Tafel
Wo 25 december 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Eerste Kerstdag
Kinderkerk
Zo 5 januari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk / tienerkerk

Inloop 5 december: Sint!
Op donderdag 5 december is de
inloopmiddag van 14.30 – 16.00
uur natuurlĳk gewĳd aan de goede
Sint. Het onovertroffen
Sinterklaasspel wordt gespeeld :-)
er zĳn toepasselĳke lekkernĳen. De
gastvrouwen zorgen voor leuke
presentjes. Dus kom gezellig
meedoen (u hoeft zelf niets mee te
brengen)! Huiskamer van de
Schildersbuurt, Hobbemastraat 41.
Op donderdag 2 januari zĳn er
natuurlĳk oliebollen. Ook komt die
middag Barbara Modderkolk
voorlezen.

Lichtjestocht vrijdag 20 december
Op vrijdag 20 december houden we weer onze jaarlijkse
Lichtjestocht door de wijk, dit jaar voor de 6e keer!
Samen met de RK Aloysiuskerk, de Holy Trinity Anglican Church,
vrijwilligersorganisatie De Wilg en ondernemersvereniging Puur Oost
bieden we een sfeervolle wandeling aan langs de scenes van het Kerstverhaal
en diverse koren.
De tocht start om 18.00 uur in de Holy Trinity Church. Daarna vertrekt
elke 15 minuten een groep, de laatste om 19.15 uur. De tocht eindigt bij de
levende Kerststal in de Aloysiuskerk.

Bij de zon- en feestdagen

1 december – 1e zondag van de Advent – kinderkerk/tienerkerk

Advent is een tijd van bezinning en de lezingen van deze eerste zondag
sluiten daarbij aan. We worden scherp gewezen op onze blinde vlekken en
tekortkomingen. We lezen Jes. 2, 1 – 5 (het visioen waarin alle volken zullen
optrekken naar de berg van het huis van de Heer; en zwaarden zullen
worden omgesmeed tot ploegscharen) en Mt. 24, 32 – 44 (over de dag van
de komst van de Mensenzoon: wie herkent de tekenen die daaraan voorafgaan? Wees waakzaam!). Wellicht kies ik nog voor de lezing van het
alternatieve leesrooster: Micha 2 (vooral een aanklacht tegen degenen van
Gods volk die onrecht beramen; en tegen de profeten die zeggen dat er
geen vuiltje aan de lucht is).

15 december – 3e zondag van de Advent - Schrift en Tafel

Vandaag, op deze 3e zondag van Advent, kleurt het paars een beetje naar
roze: het wordt wat lichter - zondag Gaudete,’ verheug U’! ‘Houd vol, blijf
sterk, want er gloort hoop en bevrijding’, horen we bij Jes. 35, 1 – 10. Mt. 11,
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Bijbel en Kunst-ochtend
11 december
Van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur
lezen we verhalen over Bijbelse
vrouwen en kijken we wat
kunstenaars met die verhalen doen.
Soms geeft dat een bijzondere,
nieuwe kijk op het oude verhaal.
Welkom, geen voorkennis of
voorbereiding nodig! Info:
predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

Ouderenkerstviering in
de Wilhelminakerk

Op dinsdag 17 december vieren
we in de Wilhelminakerk,
Hobbemastraat 35 het Kerstfeest
met de ouderen uit de Wilhelminawĳk. Om 10.00 uur drinken we
eerst een kopje koffie/thee met iets
lekkers. Aansluitend de Kerstviering. Het Kerstevangelie wordt
gelezen door ds. Marian van
Giezen, afgewisseld met muziek en
samenzang o.l.v. Edith Tilanus.
Geertje van Rĳswĳk vertelt weer
een mooi Kerstverhaal. Omstreeks
12.00 uur sluiten we de ochtend af
met een gezellige lunch. Wilt u
i.v.m. Deze brood-maaltĳd even
laten weten of u komt? Kunt u niet
op eigen gele-genheid komen dan
zorgen wĳ voor vervoer. Voor
opgave en eventuele vragen kunt u
contact opnemen met W. de VriesAalten, tel. 030-289 35 17 of e-mail:
wĳmie37devries@ziggo.nl
Een ieder is van harte welkom.
Namens de ouderencommissie
Wilhelminakerk,
WĲMIE DE VRIES-AALTEN
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2 – 11 vertelt over de Messiasverwachting, die in de tijd van Jezus heel sterk
leefde. Ook Johannes de Doper speelde daar een belangrijke rol in.
Wellicht kies ik voor het alternatief Mi. 6, 1 – 8, waarin God zijn volk
aanklaagt en ter verantwoording roept. Een spannende combinatie met de
viering van Schrift en Tafel …

25 december - Kerstfeest

Feestelijke viering van het Kerstfeest, voor jong en oud. We lezen het
Kerstevangelie volgens Johannes: (Joh. 1, 1 – 14) en de oudtestamentische
profetie van Jesaja (Jes. 52, 7 - 10). Er is een mooi verhaal voor de kinderen
en veel muziek.
Na afloop iets lekkers bij de koffie. Iedereen van harte welkom!

5 januari – kinderkerk/tienerkerk

Epifanie of wel Driekoningen: feest van de verschijning van de Heer aan
ook anderen dan het eigen volk. Traditiegetrouw klinkt Mt. 2, 1 – 12 over
het bezoek van de wijzen. Daarnaast zal ik waarschijnlijk lezen Ef. 3, 1 – 12,
waarin Paulus verkondigt hoe ook de heidenen in Jezus Christus delen in de
erfenis van God. Het heil is voor alle volken, niet alleen voor een groep
uitverkorenen. Wél hebben die uitverkorenen een eigen rol in de
heilsgeschiedenis. Na afloop kunnen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar
wensen. MARIAN VAN GIEZEN

Woensdag 8 januari bezoek Catharijneconvent
Op woensdag 8 januari willen we een bezoek brengen aan het Catharijneconvent, met een rondleiding langs de tentoonstelling ‘North & South’.
Vanuit het uiterste noorden en zuiden van Europa zijn middeleeuwse
kunstwerken van topkwaliteit naar Utrecht gereisd. Een unicum, omdat
deze kunst (1100-1350) in het midden van Europa verloren gegaan is. En wat
helemaal geweldig is: ondanks hun mijlenverre afstand lijken de topstukken
enorm veel op elkaar!
Het gaat om spectaculaire en zeldzame
kunst uit de twaalfde tot veertiende
eeuw. De meeste werken hebben het
land nog nooit verlaten vanwege hun
kwetsbaarheid. Het museum is trots
dat ze eenmalig vanuit Noorwegen en
Catalonië (Spanje) naar Utrecht
mogen.
We verzamelen om 10.00 uur in de hal
van het museum. Op grond van het
vriendenlidmaatschap van de
Wilhelminakerk betalen we geen
entree, alleen de rondleiding. Na
afloop drinken we gezamenlijk koffie.
De kosten worden gedeeld.
Opgeven is noodzakelijk, bij
predikant@wilhelminakerkutrecht.nl
of 06-18419992.
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Nomineer een actieve
bewoner of mantelzorger

In onze wĳk zĳn veel bewoners en
mantelzorgers actief. De
Wĳkcoöperatie Oost voor Elkaar wil
deze mensen in het winterzonnetje
zetten. Tot en met 9 december
2019 kunnen mensen worden
genomineerd voor een Oost voor
Elkaar Medaille, een persoonlĳk
eerbetoon met verrassing. Ken je
een actieve bewoner of
mantelzorger die een medaille
verdient? Mail ons haar of zĳn
contactgegevens met een korte
motivatie. Meer informatie op
wĳkinformatiepuntutrecht.nl

De Algemene Kerkenraad
zoekt een nieuwe
voorzitter
Dit najaar heeft René van Bemmel
afscheid genomen als voorzitter
van de Algemene Kerkenraad. Zĳn
functie wordt momenteel waargenomen door Herre Talsma, oudvoorzitter van de Protestantse
Diaconie Utrecht. Er wordt al een
tĳdje informeel gezocht naar een
nieuwe voorzitter, maar tot nu toe
zonder resultaat. Om als
Protestantse Gemeente Utrecht
goed te functioneren is het zeer
gewenst dat er snel iemand
gevonden wordt die deze functie
wil vervullen. Overweegt u om u
kandidaat te stellen voor deze
functie, of hebt u een suggestie
voor iemand die daarvoor gevraagd zou kunnen worden, neem
dan contact op met iemand van de
kerkenraad, liefst vóór 2 december.
ALFRED BOOM, scriba
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Wilhelminakerkconcert 15 december 2019

Het Sterrenkoor brengt een scala aan kerstliederen

Op zondag 15 december treedt het Sterrenkoor op in de Wilhelminakerk
aan de Hobbemastraat, van 16.00 tot 17.00 uur. Het betreft het derde
benefietconcert van dit seizoen.
Het Sterrenkoor is een laagdrempelig koor dat enthousiast elke
vrijdagmiddag om 13.30 uur in Buurtcentrum Sterrenzicht bij elkaar komt.
Het is opgericht als een buurtkoor voor de Sterrenwijk, maar staat ook
open voor andere liefhebbers van zingen. Het koor bestaat uit ongeveer
dertig vrouwen en staat onder leiding van de professionele dirigent Nico
Horstink. Hij is tevens de pianist.

Het koor zingt driestemmig, meestal bekende Nederlandse liedjes. Maar
ook Engelse en andere liederen staan op het repertoire.
Op het programma voor dit kerstconcert staan veel bekende en onbekende
kerstliederen. Er zijn daarbij melodieën, die u vast graag samen met het
Sterrenkoor meezingt. En zo belooft het voor jong en oud een sfeervolle
middag in de donkere dagen voor kerst te worden.
De deuren van de kerk gaan om 15.30 uur open. Het concert begint om
16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje.
De toegang is gratis, maar bij de uitgang wordt u een bijdrage gevraagd voor
het in stand houden van kerk en kerkgebouw. EDITH TILANUS

Inzameling winterjassen en truien voor dak- en
thuislozen
In Utrecht zijn in november winterjassen ingezameld voor dak- en
thuislozen. Volgens de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen
(ChristenUnie) is de situatie in de stad nijpend. Nooit eerder zijn er zoveel
dak- en thuislozen in Utrecht geweest.
De gemeente heeft geïnvesteerd in uitbreiding van de (nacht)opvangplekken en verbetering van de doorstroming. Maar er is meer nodig dan
dat. De grote steden vragen het kabinet om landelijk beleid, met ten eerste
meer woningen en financiële steun
voor begeleiding van deze groep
mensen. Ten tweede moet de
problematiek verdeeld worden over
alle gemeenten en niet alleen de
grootste steden, waar veel daklozen
heen trekken. Ten derde moet de
regelgeving worden vereenvoudigd,
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Begrotingen 2020 ter
inzage
Op 2 december 2019 worden de
begrotingen 2020 van de
Protestantse Diaconie Utrecht en
de Protestantse Gemeente Utrecht
voorlopig vastgesteld. Beide
stukken liggen gedurende een
week na vaststelling in 1e lezing (2
december) en verschĳning op de
website van De PUP en de PGU –
dus tot en met 10 december 2019 –
ter inzage op het Bureau PGU,
Margaretha van Parmadreef 14,
3561 SR Utrecht (graag eerst even
bellen, tel. 030-2737540). Tevens
kunnen zĳ digitaal worden
opgevraagd met een e-mail aan
bestuurssecretariaat@protestantutrecht.nl.
Gemeenteleden kunnen hun
mening over deze stukken tot en
met 14 dagen na deze publicatie
schriftelĳk kenbaar maken aan de
scriba van de Algemene
Kerkenraad, de heer B.A.M.
Luttikhuis p/a Bureau PGU
scribaak@kerkindestad.eu.

Aanleveren kopij
Wĳ Wilhelmina verschĳnt telkens
uiterlĳk op dinsdag voor de eerste
zondag van de maand. In verband
met de feestdagen verschĳnt het
januarinummer op vrĳdag 27
december. De deadline voor
aanleveren van kopĳ van dit
nummer is vrĳdag 20 december
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
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zodat daklozen binnen hun eigen netwerk een oplossing kunnen zoeken
zonder op bureaucratische belemmeringen te stuiten.
Intussen wordt het winter en is die grote groep dak- en thuislozen in
Utrecht. Deze mensen willen we in Utrecht niet in de kou laten zitten.
De ChristenUnie is daarom op 8 november tijdens de uitreiking van de
Mantel van Sint Maarten een campagne gestart voor de inzameling van
winterjassen. Deze zijn tijdens het partijcongres van 23 november aan het
Leger des Heils gegeven. Het Leger des Heils verspreid de jassen op de
opvanglocaties in Utrecht. Het inzamelen gaat door tot 9 december en is
bestemd voor de cadeaumarkt voor dak- en thuislozen in de Jacobikerk.
Naast jassen zijn truien ook van harte welkom.
U kunt meedoen!
Breng uw oude winterjas en/of truien naar de Wilhelminakerk:
• zondag 1 december tijdens de kerkdienst, of
• dinsdag 3 december tijdens de soos (10.00 -12.00 uur), of
• zaterdag 7 december tijdens de binnenrommelmarkt (11.00-13.00 uur)
U kan ook contact opnemen met Riek Smit (06-12036073) of Alfred Boom
(06-23912090) om de jas te brengen of te laten ophalen. De diaconie zorgt
ervoor dat de winterjassen naar de Jacobikerk gebracht worden.
ALFRED BOOM, Diaconie Wilhelminakerk

Collectes

Resultaat collectes in november
3 november

KiA-najaarszending
Opbouw wijkgemeente
17 november
diaconaal buurtwerk
Opbouw wijkgemeente
Alle gevers hartelijk dank.

€ 82,80
€ 94,55
€ 62,80
€ 71,60

Collectes in december
1 december
15 december
25 december

wijkdiaconie / pioniersplekken
stedelijk diaconaal werk / opbouw wijkgemeente
KiA: Kinderen in de knel / opbouw wijkgemeente

Toelichting

Pioniersplekken: In Utrecht is een groeiend aantal pioniersplekken, waar
nieuwe vormen van kerk-zijn uitgeprobeerd worden, voor mensen die niet,
of niet meer, kerkelijk betrokken zijn.
Stedelijk diaconaal werk: In de voormalige Marcuskerk biedt Villa
Vrede een plek waar vluchtelingen zonder verblijfsvergunning simpel
mogen zijn, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk opbouwen en
gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid.
Kinderen in de knel: Gedurende de gehele adventstijd vraagt Kerk in
Actie aandacht voor projecten van Kinderen in de Knel. In Utrecht wordt
alleen op kerstochtend gecollecteerd, voor kinderen in Moldavië. Door de
hoge werkloosheid werkt een kwart van de Moldaviërs in het buitenland.
Ouderen en kinderen blijven achter. Alleenstaande ouderen hebben moeite
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om in hun levensonderhoud te voorzien en kinderen groeien op zonder of
met weinig ouderlijk toezicht. Bij het dagcentrum van de christelijke
organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van
hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden.
Informatie over de andere projecten van kinderen in de knel is te vinden op
kerkinactie.nl:
1 december
Aidswezen in Zambia
8 december
werkende kinderen in Colombia
15 december
gezinshuiskinderen in Nederland
22 december
vluchtelingenkinderen in Myanmar
Onze wijkgenoten familie Bontekoe maakte de diaconie attent op een
ander initiatief dat meehelpt de honger in de winter in Oost-Europa te
verlichten. Zending over Grenzen stuurt voedselpakketten naar de
gebieden in Oost-Europa waar armoede heerst. Een pakket kost € 24,50.
Streefaantal dit jaar is 30.000 pakketten. Informatie via
zendingovergrenzen.nl en via de familie Bontekoe.

Collecte overmaken

Het is mogelijk om met een bankoverschrift aan een zondagse collecte te
geven. U doet dat door een bedrag over te maken naar: PGU
Wilhelminakerk, NL88 RABO 0130 7141 19, ovv collecte en de datum. In
principe wordt het bedrag dan verdeeld over de twee collectes. U mag ook
zelf een verdeling aangeven.
Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Rommelmarkt 7 december
Op deze laatste rommelmarkt van het jaar moedigen wij u aan om vooral
overtollige kerstversieringen mee te brengen. Kerstverlichting, kaarsen,
kerststalletjes, wat u maar in huis heeft! We gaan er een sfeervolle markt
van maken. Er zijn uiteraard weer plantjes te koop en ook het loterijbord
zal er zijn. Wij hopen weer op eigengemaakte jams. In de koffiehoek kunt u
genieten van koffie en thee met kerstkrans en ander lekkers. Voor de
kinderen is er limonade en zijn er zéker mooie kleurplaten.
We houden deze rommelmarkt iedere eerste zaterdag van de maand van
10.30 -13.00 uur. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de instandhouding en het voortbestaan van onze Wilhelminakerk. De opbrengst van
november was rond de € 500.
Wilt u boeken brengen voor de rommelmarkt? Wij zijn heel blij met
ACTUELE literatuur en spannende boeken in goede staat. Ook actuele
geïllustreerde informatieve boeken zijn welkom. Boeken hoeft u niet meer
terug naar huis te nemen.
Tafeltjes voor de verkoop kunt u vooraf al reserveren en de spullen kunnen
zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur worden gebracht en uitgestald.
Opgave voor het reserveren van een tafeltje en voor eventuele vragen kunt
u terecht bij Rita Dijkstra, tel. 2513914, e-mail rdijkstrausv@hotmail.com of
bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, e-mail kittybrinkmann@outlook.com
Volgende rommelmarkt zal 4 januari zijn.
Namens de rommelmarktcommissie, KITTY BRINKMANN

