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

Kerkdiensten

Bij de zondagen

WILHELMINAKERK
Zo 2 februari 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Kinderkerk / tienerkerk
Zo 16 februari 10.00 uur
Ds.Marian van Giezen
Zo 1 maart 10.00 uur
Ds. Marian van Giezen
1e zondag Veertigdagentĳd
Kinderkerk / tienerkerk
SWELLENGREBEL
Zo 23 februari 10.15 uur
Gerrit Krul

Gemeenteberaad 23 maart
De kerkenraad brengt nu alvast het
gemeenteberaad onder uw aandacht.
Op maandagavond 23 maart hopen
we u weer te mogen begroeten in de
kerk.
Het voorjaar is in aantocht en tegen
de tijd dat het zover is, weten we
wat meer over nieuwe ontwikkelingen die momenteel gaande zijn.
Daarover willen we u graag bijpraten
en uiteraard uw mening horen.
Verder kijken we in financieel
opzicht terug naar het achterliggende jaar en zijn er ook andere onderwerpen die we zullen agenderen.
Agenda en stukken ontvangt u
ongeveer half maart.
Noteert u alvast de datum?! Namens
de kerkenraad, RITA DĲKSTRA

2 februari – Schrift en Tafel – kinderkerk/tienerkerk

We lezen 1 Kor. 1, 18 - 31 waarin Paulus de wijsheid van God stelt tegenover
de wijsheid van mensen, die bij nader inzien eerder dwaasheid blijkt; 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. Hoe werkt dit
door in ons leven en wie worden er aangesproken in onze tijd?

16 februari

Via het Oecumenisch Leesrooster dat wij volgen, wordt ons een serie
alternatieve lezingen uit Exodus aangeboden. Voor vandaag is dat Ex. 2, 11 –
10, waarin het gaat over de geboorte van Mozes en hoe hij via het biezen
mandje wordt gered en aan het Egyptische hof terechtkomt. Waarschijnlijk
lezen we uit het NT dan 1 Kor. 2, 6 – 11, over Gods verborgen wijsheid, die
niet is weggelegd voor de machthebbers van de wereld. Wat zegt dat over
de machthebbers ten tijde van Mozes – en ten tijde van onszelf?

1 maart – 1e zondag van de Veertigdagentijd - kinderkerk/tienerkerk

Uit Exodus komt vandaag Ex. 3, 1 – 18, waarin Mozes voor het eerst God
ontmoet, in de brandende braamstruik. God laat zich kennen, en hoe?! Het
evangelie is, zoals altijd op deze zondag, het verhaal over de beproevingen
van Jezus in de woestijn (Mt. 4, 1 – 11). Wat hebben deze beide verhalen ons
te zeggen voor de tijd van inkeer en bezinning die wij ingaan?
MARIAN VAN GIEZEN

Bijbaantje

Sinds 20 januari ben ik voor 8 uur per week in vacaturetijd werkzaam in het
pastoraat in Houten. Nog niet eerder had ik een bijbaantje zo dicht bij huis!
MARIAN VAN GIEZEN
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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!

Woensdag 4 maart 19.30 – 21.00 uur:
‘Alles in de buurt’
Elke betrokken buurtbewoner in Oost is welkom in de
Huiskamer (Hobbemastraat 41) voor een gezellige
ontmoeting. Er zal info zijn over ‘buurtassistenten’
(nieuw project) en ‘Thuisgekookt.nl’ (koken voor en
eten afhalen bij buurtgenoten) en hoe je zelf
buurtcontactpersoon kunt worden (ogen en oren in je
eigen buurtje/straatje). Meer info en aanmelding (niet
nodig, wel fijn) via buo@xs4all.nl of 06-55942646.
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‘STA OP’ campagne Kerk in Actie tijdens
veertigdagentijd
De veertigdagentijd loopt van 1 maart tot Pasen op 12
april. Het thema van de campagne van Kerk in Actie
is dit jaar ‘STA OP’. Het is een aansporing, een oproep
die we ook veelvuldig in de Bijbel tegenkomen. Het is
een oproep van God naar mensen, op andere plekken
is het een oproep van mensen naar elkaar en soms zelfs
van mensen naar God. Zo roept David in psalm 44
naar God uit: ‘Sta op, kom ons te hulp, verlos ons,
omwille van Uw trouw.’
De veertigdagentijd is een tijd om stil te staat bij wat
God voor ons heeft gedaan door het zenden van Zijn
Zoon. We staan stil bij zijn lijden en sterven en bij Zijn
opstanding. We laten ons inspireren door Hem om op
te staan tegen onrecht en wat mensen beperkt en
kwaad doet. Samen kunnen we situaties verbeteren en
mensen helpen om zelf ook op te staan.
We sparen deze zes weken weer voor verschillende
projecten van Kerk in Actie waarvan we er twee zullen
presenteren. Het eerste is voor de kerken in de
Golfstaten die vooral de arbeidsmigranten helpen en
hen ook Bijbelverhalen vertellen. Het tweede is voor
Noodhulp in Zuid Soedan om te overleven in een
burgeroorlog. In maart hoort u er meer van.
RIET VLIEGER

Collectes
Collecteopbrengst januari
5 januari

wijkdiaconie
opbouw wijkgemeente
19 januari
wijkdiaconie
opbouw wijkgemeente
Alle gevers hartelijk dank.

€ 59,50
€ 70,80
€ 74,45
€ 65,60

Collectes in februari
2 februari

Bijbel en Kunst-ochtend
woensdag 12 februari

16 februari

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. Huiskamer van de
Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Welkom, geen
voorkennis of voorbereiding nodig! Info:
predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

Toelichting

Kerk in Actie - Werelddiaconaat /
Instandhouding wijkgemeente
Wijkdiaconie
Instandhouding wijkgemeente

Werelddiaconaat: Wereldwijd zijn 70,8 miljoen
mensen op de vlucht. In het noorden van Oeganda zijn
het vooral klimaatvluchtelingen. De regen wordt er
steeds onvoorspelbaarder. Soms is er droogte, soms
staan de velden onder water. Samen met de Kerk van
Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun
strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe,

WIJ WILHELMINA - JAARGANG 4 - NR. 5
duurzame technieken voor productie en opslag van
gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes
gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd
en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter
beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.
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WilhelminakerkConcert 16 februari:
Wereldvrouwenkoor Bianca C.

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 1 februari

Met het voorjaar in het verschiet kunt u op de
rommelmarkt nu al naar hartenlust narcissen, blauwe
druifjes en krokussen kopen. Er zijn ook weer heerlijke
jams, met twee nieuwe smaken, pompoen en cranberry.
De koffiehoek is voorzien van koffie, thee en limonade
en heerlijk gebak! Een gezellige plek om elkaar te
ontmoeten.
We houden deze rommelmarkt 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. De opbrengst
van januari was maar liefst € 536.
Wilt u boeken brengen voor de rommelmarkt? Wij zijn
heel blij met ACTUELE literatuur en spannende
boeken in goede staat. Ook geïllustreerde informatieve
boeken zijn welkom. Boeken hoeft u niet mee terug
naar huis te nemen.
Tafeltjes voor de verkoop kunt u vooraf al reserveren
en de spullen kunnen zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur
worden uitgestald. Denk aan klein huisraad, sieraden,
speelgoed en kleding, uiteraard in goede staat.
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
De volgende rommelmarkt zal 7 maart zijn.
Namens de rommelmarktcommissie,
KITTY BRINKMANN

Op zondagmiddag 16 februari 2020 treedt in de
Wilhelminakerk het Wereldvrouwenkoor Bianca C.
op, een koor van vijftien vrouwen.
Het koor bestaat 25 jaar en staat onder leiding van
Fred Abbingh.
De naam zegt het al: het koor zingt wereldmuziek uit
vele windstreken, Albanees, Armeens, Grieks, Jiddisch
en nog veel meer.
De laatste jaren focust het koor zich vooral op muziek
uit Latijns-Amerika. Zo heeft het een Mexicaans, een
Chileens en een Argentijns programma samengesteld.
De deur van de kerk gaat om 15.30 uur open. Het
concert begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een
uur. Daarna kunt u onder het genot van een drankje
napraten en ook kennis maken met de leden van het
koor.
De toegang is gratis, aan de uitgang is een vrijwillige
bijdrage zeer welkom om het kerkgebouw te behouden
om deze concerten mogelijk te blijven maken, maar
ook voor de kerkgemeente en allerlei andere
wijkactiviteiten. RITA DĲKSTRA

Première in de Wilhelminakerk!
Op zondag 15 maart komt het Nationaal Symfonisch
Accordeon Orkest (NSAO) naar Utrecht en in de
Wilhelminakerk!
Het orkest bestaat uit 35 accordeonisten uit heel
Nederland en speelt zowel klassiek als modern
repertoire. De Utrechtse componist Geerten Liefting
heeft speciaal voor het NSAO drie werken
gecomponeerd. Twee van die werken gaan in de
Wilhelminakerk in première. Laat deze kans niet aan u
voorbijgaan, kom het zien en horen!! RITA DĲKSTRA

WIJ WILHELMINA - JAARGANG 4 - NR. 5

FEBRUARI 2020

Aanleveren kopij

Happietaria Utrecht 2020 – Molen de Ster

Wĳ Wilhelmina verschĳnt telkens
uiterlĳk op de dinsdag voor de
eerste zondag van de maand. Het
maartnummer komt uit op
dinsdag 25 februari. De deadline
voor aanleveren van kopĳ van dit
nummer is vrĳdag 21 februari
18.00 uur. Aanleveren op:
wĳ@wilhelminakerkutrecht.nl

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. HAPPIETARIA UTRECHT

Info
Voor meer informatie over de
Wilhelminagemeente:
wilhelminakerkutrecht.nl
Radio: kerkomroep.nl
Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v.
Wilhelminakerk

