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maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

Bij de zondagen

WILHELMINAKERK

5 januari – kinderkerk/tienerkerk

Zo 5 januari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk / tienerkerk
Zo 19 januari 10.00 uur
Ds. M. Treuren
Zo 2 februari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Schrift en Tafel
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.

ALOYSIUSKERK
Za 25 januari 18.00 uur
Oecumenische viering
Gebedsweek voor de Eenheid
SWELLENGREBEL
Zo 26 januari 10.00 uur
Gerrit Krul

Nieuwjaarsreceptie PGU
Alle medewerkers, gemeenteleden
en relaties van de Protestantse
Gemeente Utrecht zĳn van harte
welkom op de Nieuwjaarsreceptie
die op donderdag 9 januari 2020
van 19.00 – 21.00 uur in de
Domkerk, ingang aan de Domstraat
(bruine deuren) wordt gehouden.
Onder het genot van hapje en
drankje is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten.

19 januari

De gastvoorganger kiest zelf de lezingen. Op het leesrooster staan: Jesaja
62,1-5 over Jeruzalem dat weer in genade wordt aangenomen als bruid van
God; en Johannes 2,1-11 over de bruiloft te Kana, waar de gast Jezus tegelijk
de gastheer wordt (en ook de bruidegom).
Na afloop komt een vrijwilliger van Happietaria iets vertellen over dit popuprestaurant en het goede doel van dit jaar.

Zaterdag 25 januari 18.00 uur in Aloysiuskerk – oecumenische viering
Gebedsweek voor de Eenheid

Gezamenlijke viering van Holy Trinity Anglican Church, RK parochie Sint
Martinus (locatie Aloysiuskerk) en onze Wilhelminagemeente, rond het
thema van de Raad van Kerken: ‘Buitengewoon’. Het thema is ontleend aan
Hand. 28,2, waar de apostel Paulus schrijft over zijn reis als gevangene naar
Rome, waarbij hij onderweg schipbreuk lijdt op Malta. ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, schrijft hij over de ontvangst op Malta.
Hierdoor geïnspireerd daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te
streven naar meer dan het gewone. U allemaal heel hartelijk welkom! Wij
hopen op veel aanwezigen uit alle deelnemende kerken!

2 februari – Schrift en Tafel – kinderkerk/tienerkerk

We lezen Sefanja 2,3. 3,9-13 waarin heil wordt verkondigd voor hen die
rechtvaardig en nederig zijn en Matteüs 5:1-12: de zaligsprekingen, waarin
allen die het nu zwaar hebben en degenen die leven volgens de levensregels
van God, gelukkig worden geprezen. Aan hen behoort immers het rijk der
hemelen. Twee vreugdevolle berichten voor wie in het leven vaak weinig
vreugdevols meemaken. Hoe werkt dit door in ons leven en wie worden er
aangesproken in onze tijd? MARIAN VAN GIEZEN
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Uitnodiging afscheid organist Wilfred Folmer
Inmiddels is waarschijnlijk wel bekend dat onze
organist Wilfred Folmer met ingang van 2020 onze
kerkdiensten niet meer zal ondersteunen en
opluisteren met zijn bijzondere en bijna niet te
evenaren orgelspel. Wilfred heeft 21 jaar lang met veel
plezier en passie zijn taak als kerkorganist uitgevoerd.
Daar zijn wij hem heel dankbaar voor en wij zullen
hem, zijn muzikale begeleiding en bijzondere
improvisaties node missen.
Op zaterdagmiddag 18 januari zal er van 15.00 tot
17.00 uur een bijeenkomst zijn in de Wilhelminakerk,
waarin Wilfred onder andere op gepaste muzikale wijze
in het zonnetje zal worden gezet (wie daaraan een
bijdrage wil leveren, kan dat aangeven via
predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992).
Ieder die dat wil, kan dan ook persoonlijk afscheid van
hem nemen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
We hopen dat we met velen zullen zijn.
Aansluitend vieren wij om 17.00 uur een korte vesper
waarin Wilfred nog een keer ons orgel zal bespelen.
Graag willen wij hem een mooi afscheidscadeau
aanbieden. Wat zou het mooi zijn als we onze
waardering onder andere tot uitdrukking kunnen
brengen met een cadeau dat past bij iemand die ons 21

jaar trouw is geweest!
Hoe kunt u aan het cadeau bijdragen? Door
• uw bedrag over te maken op NL88 RABO 0130 7141 19
ten name van Wilhelminakerk onder vermelding
van ‘Afscheidscadeau Wilfred Folmer’
• een bedrag te deponeren in een doos die in de
centrale hal zal staan.
Met elkaar hopen wij op een mooi, warm en
gedenkwaardig afscheid voor Wilfred!
Het organisatiecomité ‘Afscheid Wilfred Folmer’
MARIAN VAN GIEZEN, INGE-LOT VAN HAASTERT,
ELS VAN DER KUIP-ZILVOLD, EDITH TILANUS
EN RIET VLIEGER

In memoriam Cornelis Mook
15 juni 1934 – 31 oktober 2019
In een tijd, nu vele jaren geleden, dat in andere
Utrechtse wijkgemeenten het Samen op Weg-proces al
lang gaande was, bleef de Wilhelminakerk vasthouden
aan haar ‘hervormde’ karakter. Toch kwam het ook
daar uiteindelijk tot een eenwording van
gereformeerden en hervormden. Tot de in onze wijk
wonende gereformeerden die besloten zich aan te
sluiten bij de Wilhelmina, behoorden Cor en Ria
Mook. Van het begin af aan zetten zij zich voor de
gemeente in. Zo is Cor vele jaren lid geweest van de
Commissie van Beheer.7
Op 8 november brachten we Cor naar zijn laatste
rustplaats op ‘Kovelswade’, waar ook Ria begraven ligt.
Met haar dood stierf er een stuk van hemzelf en werd
het leven ondraaglijk. De liefdevolle zorg van zijn
dochter Ingeborgh en de aandacht van buurtgenoten
en anderen konden daar niet veel aan veranderen.
Ondanks het verdriet dat Cor had gekend, keek hij met

dankbaarheid op zijn leven terug. Zijn lange huwelijk
met Ria, de warmte van het gezinsleven met dochters
Karin en Ingeborgh, de vreugde om de geboorte van
de kleinkinderen, waren enkele van de dingen die hem
blij maakten.
De zekerheden van het geloof uit Cor’s jeugd waren
verdwenen. Geloof was een kwestie van zoeken en
tasten geworden. Waarbij Cor er nu eens zeker van
was dat hij Ria na zijn dood terug zou zien, en dan
weer zei dat hij niet wist wat er na de dood zou komen.
Weten wat er na de dood gebeurt doet niemand. Maar
naast ‘weten’ is er ook nog zoiets als ‘hopen’ en
‘geloven’. Hoop, dat een mens ook in de dood wordt
vastgehouden. En geloven, hoe voorzichtig ook, dat wij
in de dood geborgen zijn bij God.
In dit vertrouwen hebben wij Cornelis Mook
toevertrouwd aan de aarde.
DS. JACQUELINE BROEYER-BOGERS

WIJ WILHELMINA - JAARGANG 4 - NR. 4

JANUARI 2020

Happietaria Utrecht 2020 – Molen de Ster

Collectes in december

Al meer dan 20 jaar is
Happietaria hét goededoelenrestaurant van Utrecht.
Wellicht bent u al bekend
met dit concept. Ook dit jaar
zal Happietaria van 28 januari
tot 6 maart weer opengaan. En wij hopen u dan te
ontmoeten in Molen de Ster in Lombok! Happietaria is
een pop-uprestaurant, waarvan de opbrengst 100%
naar het goede doel gaat. Dit jaar is de opbrengst
geheel bestemd voor rampenpreventie in Nepal, India
en Bangladesh. Samen met lokale organisaties leren de
inwoners hoe ze zich moeten voorbereiden op een
komende ramp en de gevolgen kunnen beperken. Om
zoveel mogelijk geld op te halen voor dit doel werken
christelijke studenten van verschillende verenigingen
samen aan de organisatie van dit evenement. Toch
hebben wij ook uw hulp hard nodig. Wij willen u
hierbij van harte uitnodigen om een keer langs te
komen bij Happietaria Utrecht en lekker uit eten te
gaan. U kunt natuurlijk ook direct doneren via IBAN
NL92 ABNA 0864 3227 39. Meer informatie vindt u op
onze site happietaria-utrecht.nl. Ook kunt u op de
hoogte blijven via Instagram en Facebook. Alvast heel
erg bedankt voor uw bijdrage.

1 december

HAPPIETARIA UTRECHT

wijkdiaconie
Pioniersplekken
15 december
stedelijk diaconaal werk
opbouw wijkgemeente
Alle gevers hartelijk dank.

€ 105,10
€ 81,35
€ 80,60
€ 74,60

Collectes in januari
5 januari
19 januari

wijkdiaconie / opbouw wijkgemeente
wijkdiaconie / opbouw wijkgemeente

Toelichting

Wijkdiaconie: ondersteuning van mensen in de wijk
door individuele hulpverlening en bijdrage aan
diaconale projecten in de wijk.
Opbouw wijkgemeente: aanvulling op de actie
kerkbalans, ter dekking van de kosten van de eigen
wijkgemeente.

Collecte overmaken

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

WilhelminakerkConcert 19 januari: VUSO speelt ‘Egyptisch’ programma
Op zondagmiddag 19 januari zal het Verenigd Utrechts Symfonie Orkest
(VUSO) onder leiding van dirigent Reinier Bavinck het
WilhelminakerkConcert verzorgen, speciaal ook voor kinderen. Het thema
is deze keer Egypte.
Het Ballet égyptien uit 1875 van de Franse componist A. Luigini, bestaand uit
vier delen, zal tijdens het concert begeleid worden door een vertelling.
Daarnaast speelt het VUSO de filmmuziek bij de bekende DreamWorksfilm The Prince of Egypt van S. Schwartz. Het laatste deel hiervan, When You
Believe, is bekend door de duetversie van Mariah Carey en Whitney
Houston. Tijdens het luisteren van The Prince of Egypt kunt u tevens
genieten van filmbeelden uit de originele film van Walt Disney!
Ook de Ägyptischer Marsch van J. Strauss jr. kan natuurlijk niet ontbreken bij
een Egyptisch themaconcert.
Het Verenigd Utrechts Symfonie Orkest (VUSO) is een amateurorkest,
opgericht in 1960. De programma’s hebben altijd een thema en het orkest
combineert dat vaak met andere kunstdisciplines (film, toneel, schilderijen).
Graag tot ziens bij het WilhelminakerkConcert! Aanvang: 16.00 uur.De toegang is vrij. Na afloop is er een drankje
verkrijgbaar. Uw vrijwillige gift na afloop komt ten goede aan het kerkgebouw en is zeer welkom. EDITH TILANUS
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Inloop / Struikelstenen op 6 februari
Elke donderdag van 14.30 tot 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 eerste donderdag van de maand is er
vaak iets extra’s.
Zo komt op 6 februari 2020 Mijnie Borghstijn vertellen
over Struikelstenen. In Utrecht liggen in totaal 21
Stolpersteine: messing steentjes met namen van hen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en
vermoord. Ze worden ook wel struikelsteentjes genoemd en zijn bedacht door de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig.

Je struikelt erover op straat, met je hoofd en je hart. De
kunstenaar Demnig brengt gedenktekens aan op het
trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die
door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of
tot zelfmoord gedreven zijn. In heel Europa liggen
ondertussen tienduizenden Stolpersteine.
Info: huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of 0618419992. Welkom!

DECEMBER 2019

Rommelmarkt 4 januari

Na alle feestdagen gaan we weer vol goede moed
verder met de rommelmarkt. Misschien een mooie
gelegenheid om te inventariseren wat u weg wilt doen
en kunt verkopen. We houden deze rommelmarkt
iedere 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. De opbrengst van december was
€ 631,20, een prachtig resultaat!
Zoals altijd zijn er weer plantjes te koop, dit keer
waarschijnlijk primulaatjes. We mogen ons ook
verheugen op overheerlijke erwtensoep!
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 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, 030-2513914 / rdijkstrausv@hotmail.com
of bij Kitty Brinkmann, 030-2518045 /
kittybrinkmann@outlook.com
De volgende rommelmarkt zal zaterdag 1 februari zijn.
KITTY BRINKMANN / Rommelmarktcommissie

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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Verhuizing

Filmavond 17 januari - Philomena

Lenie de Gooĳer is verhuisd naar:
Zorglocatie Oranjestein
Oranjelaan 7
3941 DR Doorn.
Een kaartje vindt ze leuk!

Philomena is een Britse film uit 2013 met in de hoofdrollen Judi Dench en
Steve Coogan. De film is gebaseerd op het boek The Lost Child of
Philomena Lee van Martin
Sixsmith, dat het waargebeurde
verhaal vertelt van de zoektocht
van de Ierse Philomena Lee naar
haar zoon, die ze vijftig jaar
geleden heeft af moeten staan, als
ongehuwde moeder.
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 of 06-18419992.

Aanleveren kopij
Wĳ Wilhelmina verschĳnt telkens
uiterlĳk op dinsdag voor de eerste
zondag van de maand. Het
februarinummer verschĳnt op
dinsdag 28 januari. De deadline
voor aanleveren van kopĳ van dit
nummer is vrĳdag 24 januari
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

Concert Ad Hoc Orkest
Op zaterdag 25 januari 20.00 uur treedt het Ad Hoc Orkest onder leiding
van dirigent Mark Snitselaar op in de Wilhelminakerk. Op het programma:
• Johan Svendsen (1840-1911):
3e Noorse rapsodie, Op.21
• Bernhard Crusell (1775-1838)
Groot Concert nr 2 in f-voor klarinet en orkest, Op.5
solist: Marnix van den Berg
• Jean Sibelius (1865-1957)
3e symfonie, Op. 52 (1907)
De kerk gaat open om 19.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa: € 12 / € 8 (kinderen t/m 12 jaar en
Vrienden van het Ad Hoc Orkest). Zeker zijn van een plaats? Reserveer
dan kaarten via reserveren@adhocorkest.nl.

Workshopserie Soulfulness in 2020
Waar leef jij van op?
Waar verlang jij naar?
Wat maakt jou uniek?
Wat gebeurt er als je stil wordt?
Hoe ga je om met donkere perioden in je leven?
Hoe zorg je voor een heilzaam leefritme?
De workshopserie Soulfulness biedt in 5 avonden ruimte, verstilling en
oefeningen om op adem te komen en bezieling te ervaren in het dagelijks
leven.
Praktische info
Data: di 4 feb | 18 feb | 3 maart | 17 maart | 31 maart
Adres: Pioniersplek De Hoeftuin, Hogeweide 6 Utrecht
Aanmelden: marleen@geestkracht.nu
Meer info via geestkracht.nu/soulfulness

