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

Kerkdiensten

Oogstdienst zondag 18 oktober

WILHELMINAKERK

Zo 4 oktober 10.00 uur
ds. Klaas Vos
Kinder-/tienerkerk
Zo 18 oktober 10.00 uur
ds. Marian van Giezen
Schrift en tafel | Oogstdienst
Zo 1 november 10.00 uur
ds. Marian van Giezen
Gedachtenisdienst
Kinder-/tienerkerk

De vieringen zijn vanaf elke
zondag in de loop van de
middag ook te zien via
YouTube en
wilhelminakerkutrecht.nl
of luister live mee via
kerkomroep.nl
Aanleveren kopij
Wij Wilhelmina verschijnt telkens
uiterlijk op de dinsdag voor de
eerste zondag van de maand. Het
novembernummer komt uit op
dinsdag 27 oktober. De deadline
voor aanleveren van kopij van dit
nummer is vrijdag 23 oktober
18.00 uur. Aanleveren op:
wĳ@wilhelminakerkutrecht.nl

Info
Meer over de
Wilhelminagemeente:
wilhelminakerkutrecht.nl . Bank
NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v.
Wilhelminakerk

Door de coronacrisis zijn er in 2020 meer mensen in Utrecht
afhankelijk geworden van de voedselbank. Daarom wil de
diaconie van de Wilhelminakerk ook dit jaar in het teken stellen
van de voedselbank.
Net als voorgaande jaren kan u een tasje met houdbare producten
doneren. Als dat bezwaarlijk is, kan u ook geld doneren. Daarmee kan de
voedselbank zelf spullen kopen. Op 4 oktober kan u een tasje van de
Wilhelminakerk meenemen, thuis vullen en op 18 oktober meenemen naar
de dienst. U mag ook een eigen tasje gebruiken. Beperk u tot deze
artikelen:
Meeste voorkeur:
• tandpasta
• shampoo
• doucheschuim
• waspoeder
• schoonmaakartikelen
• groente in pot of blik
• rijst
• pasta

Minder behoefte is er aan:
• tomaten in blik
• vleesproducten in blik
• visproducten in blik
• koffie
• thee
• pannenkoekenmeel
• limonadesiroop
• knäckebröd, crackers,
ontbijtkoek
Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Bij de zondagen
4 oktober – kinder-/tienerkerk

Deze zondag is vanouds Israëlzondag. Het is aan de voorganger of hij met
dit thema aan de slag gaat en welke lezingen hij kiest. Op het leesrooster
staan: Jes. 5, 1 – 7 (over de teleurstelling dat de wijngaard waar zoveel zorg
aan besteed is, niets wil opleveren) en Mt. 21, 33 – 43 (waarin het de
pachters van een wijngaard zijn, die weigeren de oogst aan de eigenaar af
te dragen en zelfs diens zoon/Zoon doden).
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18 oktober – Schrift en Tafel

In de lezingen vandaag horen we hoe God bezig is met
onze dagelijkse leefwereld: in Jes. 45, 1 – 7 horen we hoe
God een buitenlandse heerser tot instrument maakt om
zijn volk te bevrijden; en in Mt. 22, 15 – 22 is Jezus in
gesprek met twee groepen die hem een strikvraag
stellen. Hij brengt het gesprek op een dieper niveau
door te laten zien dat wij mensen ‘van God’ zijn en
geroepen zijn om daarnaar te handelen. In hoeverre
laten wij God werkelijk toe in onze eigen dagelijkse
beslommeringen? We vieren de maaltijd van de Heer
met inachtneming van de coronabeperkingen.

1 november – Gedachtenis en kinderkerk

Op de eerste zondag van november vieren we
traditiegetrouw Gedachteniszondag: we gedenken allen
die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de
namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar
gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden
uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen
karakter, waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid al
zijn om zelf de eigen overleden dierbaren te gedenken.
Wij noemen in deze dienst de namen van onze
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Als u wilt, kunt u mij ook namen opgeven van anderen
die u graag hardop genoemd wilt hebben.
We lezen waarschijnlijk. Jes. 60, 1 – 11. 17 – 22 (het
hoopvolle visioen over het licht dat eindelijk weer
doorbreekt na een periode van duisternis) en Mt. 5, 1 –
12 (de zaligsprekingen). DS. MARIAN VAN GIEZEN

Kerkdiensten
Wat het bijwonen van diensten betreft: iedereen die
dat wil, is van harte welkom! We hebben in onze kerk
voldoende plaats. Wat blijft is dat iedereen anderhalve
meter afstand tot elkaar moet houden en dat u alleen
komt wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn.
Dus: wilt u vooraf bij uzelf nagaan of u géén last hebt
van:
• hoesten
• neusverkoudheid
• koorts (vanaf 38 graden)
• benauwdheidsklachten
U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of
benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen
contact hebben gehad met iemand die besmet is met
het coronavirus.Verder kan het goed zijn, als u tot een
kwetsbare groep behoort, uzelf af te vragen (of te
overleggen met familieleden) of het verstandig is naar
de kerkdienst te komen.
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Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam
genoteerd op een presentielijst (zodat we in geval
van tóch een uitbraak weten wie er wanneer in onze
kerk zijn geweest).
U moet in de hal uw handen desinfecteren.
Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het
verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te
houden tot andere kerkgangers.
Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en)
u kunt gaan zitten.
Voorlopig blijft nog de regel dat alleen de
zanggroep zingt. U mag wél neuriën met gesloten
mond.
Koffiedrinken na de dienst en gemeentezang gaan
we stap voor stap invoeren. Zie het aparte stukje
hierover.
Toiletgebruik moet zoveel mogelijk beperkt.

Koffie drinken en gemeentezang
Gelukkig is er weer de mogelijkheid om samen koffie te
drinken na de dienst. Daarvoor is ook een protocol
uitgedacht, dat neerkomt op:
• Er wordt aan twee kanten koffie gedronken. Je gaat
naar de kant waar je het dichtste bij zit, om
onnodig heen en weer lopen te voorkomen.
• Iedereen loopt langs de tafel waar de kopjes e.d.
klaar staan en neemt het eigen kopje mee naar de
plaats. Iedereen gaat (en blijft) zitten.
• De koffieploeg ruimt (met handschoenen aan) alles
op na afloop. Gelieve dus niet zelf kopjes te
verzamelen e.d. (dan zitten er zo weinig mogelijk
• verschillende handen aan de spullen).

De NIEUWE KERK
De Nieuwe kerk is druk bezig met de voorbereidingen
om iedere zondag in onze kerk een dienst te houden.
Op dit moment gaat het om ongeveer een groep van 50
mensen die hun oude vertrouwde kerk inruilen voor een
nieuwe plek in onze wijk. Zij starten op zondag 8
november. De diensten van de Nieuwe Kerk beginnen
om 11.15 uur. Om dit mogelijk te maken starten onze
diensten dan om 9.30 uur. Op het gemeenteberaad van
22 juni jl. is hierover gesproken en heeft de gemeente
groen licht gegeven voor de tijdstippen.
Onze eerste dienst die om 9.30 uur begint, is dus 15
november a.s. De nieuwe aanvangstijd zal misschien
even vreemd zijn en met de winter voor de deur wellicht
voor sommigen een minder prettig vooruitzicht, maar
voor we het weten, zijn we er ook weer aan gewend!
Namens de kerkenraad, RITA DĲKSTRA
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Vakantie predikant

Bedankje

Ik ben met vakantie van vrijdag 25 september t/m
zaterdag 17 oktober. U kunt één van de leden van de
kerkenraad benaderen indien nodig. In geval van nood
kan ds. Hans Koops benaderd worden,
dskoops@nicolaikerk.nl of 030 – 2745036 / 06 –
10795955. DS. MARIAN VAN GIEZEN

Op 6 september heb ik de bloemen namens onze
gemeente gebracht naar Jacqueline en Frits Broeijer –
Bogers, vanwege hun huwelijksjubileum. Zij waren blij
verrast. Namens hen bedankt voor dit leuke boeket!

In memoriam
Op 10 september 2020 is overleden Bernardina – Bep –
van den Beld, op de leeftijd van 83 jaar. Zij woonde aan
de Rembrandtkade 60. De laatste weken van haar leven
werd zij verzorgd in hospice Demeter in De Bilt. Bep
was in ons midden een graag geziene bezoekster van
kerkdiensten, wijkmaaltijden, bijbelkring en andere
activiteiten. Met haar bescheiden en hartelijke
persoonlijkheid, haar belangstelling en zorg voor
iedereen en haar inzet voor de gemeenschap was zij bij
velen geliefd. Dat merkte ze ook tijdens het jaar dat zij
ziek was: ze was blij verwonderd over de vele blijken
van aandacht en zorg die nu háár ten deel vielen. Bep
kreeg al vroeg in haar leven met tegenslag te maken
toen zij als kind polio kreeg. Dat maakte haar echter
des te gemotiveerder om haar leven op eigen kracht op
te pakken. En dat deed ze, op de solide basis van een
groot geloofsvertrouwen, waar zij niet zozeer over
sprak, maar dat zij vooral praktiseerde. Ze werd
medisch analiste en ze was goed in haar werk. In haar
studietijd en werkende leven sloot zij levenslange
vriendschappen. En ook met haar buren aan de
Rembrandtkade had ze een warme relatie. Velen
hebben afgelopen woensdag afscheid genomen van deze
positieve vriendelijke vrouw. Zij zal zeer gemist worden,
hier in ons midden, maar ook door veel anderen. Wij
wensen met name haar broer en schoonzus René en
Nelleke en haar zus Gerry heel veel sterkte toe met dit
verlies. DS. MARIAN VAN GIEZEN

RIEK SMIT

Soos/inloop op dinsdagochtend 10 – 12 uur
Er is weer soos in de Wilhelminakerk. In de kerkzaal
kunnen we de anderhalve-meter-afstand goed
handhaven. Er is koffie en thee, er is iets te lezen, er kan
gekleurd worden, kaarten gemaakt en natuurlijk gezellig
gekletst worden. Iedereen – ook nieuwe mensen - van
harte welkom (mits gezond)!
Voorlopig is er helaas géén inloop meer op donderdagmiddag.

Rommelmarkten en concerten
Helaas kunnen we nog geen rommelmarkten en
concerten organiseren. Om elkaar toch te kunnen
ontmoeten, kunt u wél op de eerste zaterdag van de
maand koffie komen drinken in de altijd drukbezochte
koffiehoek van de kerkzaal, van 10.30-12.00 uur,
uiteraard met zelfgebakken taart. We hopen u daar
weer te kunnen begroeten. Van harte welkom op 3
oktober, 7 november en 5 december!

Bijbel & Kunst-ochtenden

Dringend gezocht: lopers voor flyers
Enkele keren per jaar wordt vanuit de Wilhelminakerk
een flyer verspreid over de activiteiten van kerk en
Huiskamer. Dit heeft in de afgelopen jaren geresulteerd
in een veel grote bekendheid van onze activiteiten in de
wijk. Een aantal gemeenteleden brengt de flyers altijd
trouw rond (ieder naar vermogen). Voor de meesten is
het een half uur tot een uur werk. Er zijn recent wat
vaste lopers afgevallen. Daarom de vraag: wie wil 4 tot 5
keer per jaar een stapeltje flyers huis-aan-huis
rondbrengen in de Schildersbuurt of Rijnsweerd?

Op woensdag 9 september en 21 oktober van 10.00 –
ongeveer 11.30 uur zijn er ochtenden over Bijbel en
Kunst in de Wilhelminakerk. Dit seizoen zullen we ons
buigen over enkele ‘kleine’
profeten uit het Oude Testament. Het is vaak
verrassend om te merken hoe een kunstenaar een
bijbelgedeelte op een andere manier kan laten spreken.
Info bij Marian van Giezen,
predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.
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Samen Bijbel lezen
Lijkt het u/jou boeiend om in een kleine groep samen te
lezen in de Bijbel en te ontdekken wat die kan
betekenen voor het dagelijkse leven? Data worden in
onderling overleg gepland. Meer info bij Riet Vlieger,
maria.vlieger@gmail.com of 030-2540521.

Cursus ‘En nu ben ik oud…’
Vier bijeenkomsten over het thema ‘oud zijn’. Wanneer
je ouder wordt, verandert vaak je leefwereld. Hoe ga je
daarmee om en hoe kun je op een voor jou goede
manier oud zijn?
De bijeenkomsten zijn globaal als volgt ingedeeld:
1. Heden: hoe ziet je dagelijkse leven er op dit
moment uit?
2. Verleden: met behulp van een levenslijn sporen we
krachtbronnen op die je ooit hebben geholpen.
3. Welke krachtbronnen kunnen je nu misschien wéér
helpen en hoe dan?
4. Toekomst: vooruit‘schouwen’: wat is voor jou
belangrijk in deze levensfase en hoe kijk je naar je
einde?
In overleg komen we nog een keer bij elkaar onder het
genot van een feestelijke ‘mini high tea’ om terug te
blikken en vragen op te pakken die er nog liggen.
Deze cursus is een samenwerking van de
Wilhelminakerk en Elan (een samenwerkingsverband
van Elisabeth van Windt en Annette Dubois, voor
geestelijke verzorging en begeleiding van groepen).
De cursus wordt gehouden in de kerkzaal van de
Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35 (hoek Paulus
Potterstraat; neem de zij-ingang, die ook rolstoel- en
rollatortoegankelijk is).
Data/tijden: vrijdagochtenden 23 oktober, 6 november,
13 november, 20 november van 10.00 tot 12.00 uur.
De eigen bijdrage voor deze cursus - incl. koffie, thee,
materialen en afsluitende mini high tea - is € 50.
Aanmelden: huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of
06-18419992.
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Herinnering Actie Kerkbalans 2020 en
oproep extra bijdrage
In januari hebben al onze gemeenteleden de
Kerkbalansbrief van de Wilhelminakerk ontvangen.
Daarin werd gevraagd een toezegging te doen voor een
vrijwillige bijdrage Actie Kerkbalans 2020.
Gelukkig hebben velen daaraan reeds gehoor gegeven
waarvoor onze hartelijke dank. Er blijken echter nog
mensen te zijn die hun bijdrage nog niet hebben
overgemaakt.
Het werk in de Wilhelminakerk en het in standhouden
van het kerkgebouw zijn alleen mogelijk dankzij de
financiële steun van onze gemeenteleden. De jaarlijkse
Actie Kerkbalans (AKB) is daarbij onze belangrijkste
bron van inkomsten. Graag wil de financiële commissie
weten of er in het laatste kwartaal van dit jaar
voldoende bijdragen te verwachten zijn om alle kosten
in 2020 te kunnen dekken. Daarom de vraag aan
eenieder die dat nog niet heeft gedaan, alsnog te
reageren op het verzoek van uw wijkgemeente
Wilhelminakerk aan wie uw bijdrage geheel ten goede
komt!
Door de coronacrisis zijn onze inkomsten uit verhuur,
concerten en rommelmarkten sterk teruggelopen.
Daarom doen we hierbij een vriendelijk doch dringend
beroep op iedereen - ook op hen die al de AKB
toezegden of betaalden - na te gaan of u voor dit jaar
een extra bijdrage kunt geven.
Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator Actie
Kerkbalans, tevens lid van de financiële commissie:
i.c.vanhaastert@gmail.com of 030-2512618.
Met vriendelijke groet namens de financiële commissie
van de wijkgemeente Wilhelminakerk, INGE-LOT VAN
HAASTERT

7 oktober 2020: Ontmoeting ‘Rouw in mijn
hart’ in de regio Utrecht
Stichting Als kanker je raakt organiseert op woensdag
7 oktober 2020 de kleinschalige ontmoeting ‘Rouw in
mijn hart’ voor iedereen die een dierbare heeft verloren
aan kanker of aan een andere ziekte. Iedereen is
welkom van 10.30 tot 14.00 uur in de De
Bovenkamer, Poeldijk 9 in Breukelen.
Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit
één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven.
Er is rouw in je hart, de wereld om je heen lijkt stil te
staan. Niets is meer zoals het was. Deze dag is voor
iedereen die een weg zoekt in het leven met het verlies,
maar ook in het leven dat verder gaat. Er wordt op
meerdere manieren stilgestaan bij ‘Rouw in mijn hart’.
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Er is ruimte voor gesprek en een symbolische
verwerking. Karin Smit begeleidt de dag. Marie Louise
Folkerts verzorgt een creatieve workshop.
Onder het thema ‘Zin in Leven?!’ organiseert de
stichting Als kanker je raakt een ontmoeting in kleine
kring voor iedereen die is geraakt door kanker. De
insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom op
donderdag 5 november van 10.30 - 15.30 uur in het
Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB
Austerlitz.
Horen dat je geraakt bent door kanker heeft een
onvoorstelbaar diepe impact op je geestelijk en
lichamelijk welzijn. Niet alleen voor jou, maar ook voor
je naasten. Er is een diep besef van kwetsbaarheid en
eindigheid. Er komen vragen boven die gaan over
kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, over hoe nu verder?
Waarom overkomt mij dit? Hoe pak ik mijn leven weer
op? Hoe geniet ik weer van het leven?
Met de ontmoeting ‘Zin in Leven?!’ wil de stichting
mensen, die door kanker worden geraakt, ondersteunen.
De dag heeft een afwisselend programma en staat in het
teken van ontmoeting, (h)erkenning en
(geloofs)bemoediging. Bouwina de Haan begeleidt de
dag. Wijnanda Heslinga verzorgt een creatieve
workshop. Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten,
onder het genot van koffie/thee en een lunch. De
begeleiders zijn zeer deskundig en weten uit ervaring
wat het betekent om te leven met kanker.
Meer informatie? Aanmelden? Er is ruimte voor 12
deelnemers. Graag vooraf aanmelden op
alskankerjeraakt.nl of stuur een e-mail naar
ontmoeten@alskankerjeraakt.nl

Over de stichting
De stichting Als kanker je raakt heeft als doel mensen
te ondersteunen door middel vanontmoeting, gesprek
en (geloofs-) bemoediging.

Under the Fig Tree
Mirjam en Koen van der Leer wonen met hun dochters Niva
en Jade in Spanje, waar ze in hun huis Nederlandse meiden
opvangen die hier zijn vastgelopen. Regelmatig sturen ze ons
een nieuwsbrief.
Na lockdown weer open
Het was en is voor iedereen een zeer rare tijd. Door de
strengste maatregelen vanaf maart waren wij
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genoodzaakt te sluiten. De meiden die er op dat
moment waren zijn met een gecharterde vlucht
teruggevlogen.
De lockdown hier was streng en saai. Een illegaal
ommetje door de bergen was de afleiding die wij die
periode hadden. Uiteraard is dat niet te vergelijken met
hele gezinnen die op een flatje in Madrid zaten. Wij
zijn dankbaar en zijn in goede gezondheid de periode
doorgekomen.
Vanaf 30 augustus konden wij gelukkig weer drie
meiden ontvangen.
Het is mooi om te zien dat de niet bestaande zorgvorm,
die wij eerst waren, nu echt een duidelijk vorm heeft.
We hebben de afgelopen maanden, ongevraagd, genoeg
tijd gehad om alles nog beter te doordenken.
‘De dingen die ik Spanje heb geleerd, hebben echt mijn
levensstijl in Nederland veranderd’ (oud jongere)
“Wat zou beter kunnen bij UTFT? Niets, jullie hebben alles
eruit gehaald wat mogelijk was ... Wat echt heel goed is bij
UTFT ... het maatwerk dat jullie leveren en de betrokkenheid
bij de cliënt.’ (gezinsvoogd)
Wij zijn ons project gestart met de gedachte dat wij dit
vijf jaar zouden draaien. Het is gelukt, het staat en het
gaat beter dan dat we gehoopt hadden. Die vijf jaren,
daar willen wij ons aan vasthouden en dus willen wij
volgend jaar weer naar Nederland.
Naast dat het goed is om weg te gaan als wij nog
genieten van het huidige leven (wij werken dit jaar nog
steeds volop met en voor de jongeren), is Nederland
voor onze kinderen en onszelf toch ook écht een thuis.
Het wonen hier en leven hier daar genieten we nog elke
dag van. Dat doen we in combinatie met zeer dankbaar
werk.
Het allermooiste zou zijn als mensen ons prachtige huis
én het werk willen overnemen. Alle ingewikkelde
opstartproblemen zijn voor diegene niet aan de orde.
Wie kan en wil de uitdaging aangaan om in Spanje
Nederlandse jongeren een stap verder te helpen?
Bel of mail Koen gerust:
koen@underthefigtree.nl, 0031 6 48 90 63 24.
Wil je of kan je het zelf niet en ken je iemand voor wie
dit een geschikt project is? Stuur het door. Ook kan je
het delen in je netwerk. Alvast bedankt.

