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WIJ WILHELMINA
maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht
Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur
Ds. Marian van Giezen
Pasen 4 april 9.30 uur
Ds. Marian van Giezen
Schrift en tafel
Zo 18 april 9.30 uur
gastvoorganger
Zo 2 mei 9.30 uur
Ds. Marian van Giezen

Pasen
Pasen geeft ons adem
in levend levenslicht,
de laatste aardse adem
ontstijgt zijn dodelijk gewicht
Pasen geeft ons toekomst
die alle grenzen overstijgt,
dwars door pijn en donker
licht dat ons beschijnt
Pasen geeft ons adem
gezet in reddend licht,
leven na de "laatste" adem
eeuwig door Gods Zoon verlicht.
(José Consemulder)

De vieringen zijn elke zondag
ook te zien via YouTube en
wilhelminakerkutrecht.nl
of luister live mee via
kerkomroep.nl

Aanleveren kopij
Wij Wilhelmina verschijnt telkens
uiterlijk op dinsdag voor de eerste
zondag van de maand. Het volgende
nummer komt uit op dinsdag 27
april. De deadline voor aanleveren
van kopij is vrijdag 23 april 18.00
uur. Aanleveren op:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

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

Nog een tijdje geduld wordt van ons gevraagd… Nog steeds is
het niet verantwoord om met meer dan enkele mensen samen te
komen in de kerk. Hopelijk over een poosje, als ook steeds meer
mensen gevaccineerd zijn.
Alfred Boom en enkele anderen verzorgen met veel toewijding de
livestream. Met ook een dosis creativiteit (vooral ook van de gezinnen)
proberen we elke keer weer om een mooie dienst voor u te verzorgen.
Zoals overal gaat er wel eens iets mis, maar de volhouder wint. Mocht
het niet lukken om de dienst live mét beeld en geluid te volgen via internet, dan kunt u het misschien wél beluisteren via Kerkomroep (zie
de link in de kolom hiernaast).
De diensten zijn live te volgen en ook later terug te kijken. Dat kan
door te klikken op de link in de kolom naast dit bericht, of op
www.YouTube.com.
• Goede Vrijdag 2 april, 19.00 uur https://youtu.be/1WilTgG50s0
• Pasen zondag 4 april, 9.30 uur https://youtu.be/xmMB1PRWxEo
• Zondag 18 april, 9.30 uur https://youtu.be/oZEe1bKluzw
• Zondag 2 mei, 9.30 uur https://youtu.be/2cMPH9ISvK0
De Kerkenraad van de Wilhelminakerk
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Bij de zondagen
(helaas nog steeds uitsluitend online)

2 april – Goede Vrijdag – 19.00 uur!
Om 19.00 uur is er een meditatieve viering rond
het lijden van Jezus. In woord, beeld, muziek en
stilte besteden we aandacht aan de laatste gang
van Jezus, die naar het kruis leidde. We lezen
het lijdensverhaal van Jezus volgens Markus. De
dienst begint en eindigt in stilte.
Tip: nodig één persoon thuis uit om samen de dienst
te kijken en brood en wijn te delen.

18 april – 3e zondag van Pasen - gastvoorganger
Op het leesrooster staan Micha 4, 1 – 5 (over de dag
dat de tempel van God rotsvast zal staan en alle volken daarheen zullen trekken; de tijd dat geen mens
nog zal weten wat oorlog is) en Johannes 21, 15 – 24
(waarin Jezus Petrus tot drie keer toe zijn liefde laat
verklaren en hem ondanks zijn eerdere verloochening een belangrijke taak geeft).

4 april – Pasen, Schrift en Tafel
Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus, de overwinning op dood en duisternis. Pasen is
het feest van het nieuwe leven. Dat gaat door, ondanks alles! Er is veel muziek en iets leuks voor de
kinderen.
We horen gedeelten uit Jesaja (25, 6 – 9; over het
feestmaal dat God op de berg aanricht voor alle volken) en het Paasevangelie volgens Markus (Mk. 16, 18): het evangeliegedeelte dat zo vreemd eindigt met
de schrik van de vrouwen, die hun wonderbaarlijke
nieuws niet durven delen.
We vieren op deze dag ook samen de dienst van de
Tafel. Dat kan natuurlijk nog steeds niet op de manier die we graag zouden willen, allemaal samen in de
kerk. Maar omdat het nu al zolang duurt dat we niet
samen kunnen komen rond de Tafel, willen we het
als volgt doen: we vragen u, als u dat wilt, om zelf te
zorgen voor een klein beetje wijn/druivensap en wat
brood/matze. U creëert daarvoor naast uw laptop/tablet een plekje waar u ook een kaars bij kunt zetten.
Tijdens de dienst zullen we in de kerk met de paar
aanwezigen die daar dienst doen, brood en wijn delen; en we nodigen u uit om thuis dat dan ook tegelijk met ons te doen. Zo zijn we tóch verbonden en
vieren we samen, zij het op afstand. We kunnen ons
ook voorstellen dat deze manier u niet aanspreekt:
voel u vrij om al dan niet mee te doen. We horen
ook heel graag achteraf hoe u het ervaren hebt!

2 mei – 5e zondag van Pasen
We horen vandaag Deut. 4, 32 – 40 (Mozes tekent
nog eens voor het volk uit hoe God steeds voor hen
is opgekomen en hoe bijzonder dat is; daarom moeten ze zich houden aan Gods geboden en dan zal het
hun goed gaan) en Joh. 15, 1 – 8 (waarin Jezus het
beeld van wijnstok en ranken uitwerkt als beeld van
het leven in verbondenheid met Hem). Wat betekent het in deze tijd van snelle (en volgens velen oppervlakkige) contacten om verbonden met iemand/Iemand te blíjven?
Ds. MARIAN VAN GIEZEN

Diaconie
Als u wil bijdragen aan de collecte van de online
kerkdiensten kan dat door een bedrag over te maken, op de volgende bankrekeningnummers:
collecte wijkdiaconie: NL69 RABO 0394 3612 37
t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk
collecte wijkgemeente: NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. PGU Wilhelminakerk
Collectedoelen
4 april - Pasen
Diaconie: Kerk in Actie – werelddiaconaat Pretoria
Kerk: wijkgemeente
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Diaconie: wijkdiaconie
Kerk: Oecumene in Utrecht
Toelichting op de collectes
Pretoria (Paascollecte): De helft van de jongeren in
de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria maakt de middelbare school niet af en het percentage jeugdwerkloosheid is hoog. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral
met persoonlijke groei.
Oecumene in Utrecht: De Utrechtse Stedelijke
Raad van Kerken geeft vorm aan de oecumenische
samenwerking tussen 19 verschillende Utrechtse kerken. Een bekende activiteit is de Kerkennacht die
om het jaar wordt georganiseerd. De Protestantse
Gemeente Utrecht is actief betrokken en draagt bij
aan de kosten van de USRK. Het is belangrijk om als
kerken samen te laten zien waar het evangelie voor
staat en hoe zij dienstbaar zijn aan de samenleving.
Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Van de kerkenraad
Lieve mensen,
De lente is inmiddels officieel begonnen en de
zomertijd is weer ingegaan. Nu mag de lentezon
wel volop gaan schijnen, zodat we kunnen opstaan en verder gaan! Na een periode van ontbering en de Stille Week van inkeer is er de opstanding en de bevrijding.
Vaker dan ooit wandelen we door onze wijk,
om de benen er letterlijk en figuurlijk onder te
houden. Heerlijk buitenzijn zonder mondkapjes. Zo kunnen we onderweg nog heel wat glimlachen weggeven en ontvangen. Opvallend hoe
vaak “vreemden” elkaar in deze tijd gedag zeggen, laten we dat blijven doen.
Vanuit onze gemeenschap doen we ons best elkaar in de gaten te houden en er te zijn als dat
op prijs wordt gesteld. Tot nu toe zijn we gespaard gebleven voor ernstige gezondheidsklachten die door het virus veroorzaakt worden. Laten we hopen dat dat zo mag blijven en dat we
elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, ergens in
mei? En het zou fijn zijn als we in juni in levende lijve weer een gemeenteberaad zouden
kunnen houden.
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Maar nu het nog niet zover is, praten we u bij
langs deze weg.
Het jaar 2020 hebben we financieel afgesloten
met een verlies van €10.000,- Dat klinkt veel,
maar als we bedenken dat de verhuur zo goed
als stilgelegen heeft, valt het mee. Door de gulle
gevers via de AKB of anderszins hebben we het
verlies beperkt kunnen houden. Onze hartelijke
dank daarvoor.
En het goede nieuws is dat het jaar 2021 laat
zien dat er meer mensen zijn die financieel bijdragen, de start is veelbelovend, fantastisch!
Zoals bekend is de Nieuwe Kerk Wilhelminapark (NKW) in november gestart om bij ons te
kerken. Door corona hebben ook zij nog maar
weinig kunnen genieten van onze mooie kerk,
maar daar zal vroeg of wat later heus wel verandering inkomen.
De beide gemeenschappen zijn bezig een convenant op te stellen waarin het samen gebruikmaken van de kerk geregeld wordt. Dit convenant
willen we zodra het kan aan u voorleggen.
Er zijn verschillende teams gevormd die zich
met uiteenlopende zaken bezighouden: een
stuurgroep die zich ten doel stelt, zicht te houden op het geheel, een team dat zich buigt over
de financiën en een team dat zich richt op
bouwkundige aanpassingen van het kerkgebouw. We weten elkaar goed te vinden in een
prettige sfeer!
Verder zijn we als kerkenraad in gesprek over
onze toekomst. We kijken nog weer eens opnieuw naar wat ons bezielt, naar onze missie en
visie, naar wat ons DNA inhoudt, naar wat er
nodig is om jonge mensen meer bij de kerk te
betrekken en wat er nodig is om te groeien.
Nu we op weg zijn naar Pasen zien we overal
nieuw geboren leven, laten we hopen ook in
onze kerk!
Namens de kerkenraad mooie Paasdagen, RITA DIJKSTRA

Twee oproepjes
1.

Zodra de coronaregels het toelaten, zal de
Nieuwe Kerk kerkdiensten en activiteiten
in de Wilhelminakerk gaan houden. Nu we
samen ons gebouw delen, zou het mooi zijn
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om elkaar wat beter te leren kennen. Ongetwijfeld gaat dat gebeuren zodra we elkaar
weer live kunnen ontmoeten, maar ook nu
al kunnen we de Nieuwe Kerk een beetje leren kennen, door af en toe eens naar hun
diensten te kijken en luisteren, bijvoorbeeld
op zondagen dat wij zelf geen dienst hebben. Hun website is: https://nk-utrecht.nl.
2. Een gemeentelid in de Rubenshof zou graag
in de toekomst met enige regelmaat naar de
kerk willen komen, maar kan dat niet zelfstandig. Wie zou haar (en haar rollator) met
de auto kunnen/willen ophalen op een telkens samen af te spreken zondag?

Meditatiemomenten online verder
Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur (met
ingang van 12 april) kunt u meedoen aan een online meditatief half uur. We gebruiken daarbij
een eenvoudige liturgie uit het boek ‘Bid, luister, leef onderweg’. Wie zich vooraf aanmeldt
(via predikant@wilhelminakerkutrecht.nl) om
mee te doen, krijgt een exemplaar van de liturgie van de dag toegestuurd.
Via onderstaande link kunt u heel eenvoudig inloggen. De link staat ook op onze website
www.wilhelminakerkutrecht.nl, naast de kerkdienst. Probeer het eens. Welkom!
https://meet.jit.si/meditatiemoment

Nog geen Bijbel en Kunst-bijeenkomst in
april
Helaas kunnen we onder de geldende coronaregels nog niet bij elkaar komen. Hopelijk mag
het in mei weer. Dan zal het gaan over de profeten Obadja en Jona.
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Pinksterduiven 2021
In december vlogen er in onze wijk allemaal geheime engelen rond, die hier en daar kleine verrassingen en blijken van aandacht bezorgden.
En omdat we nog steeds niet 'gewoon' bij elkaar
kunnen komen, willen we in de aanloop naar
Pinksteren (in de weken voor 23 mei) Pinksterduifjes laten rondfladderen. Het werkt eigenlijk
hetzelfde als bij de engelen:
Je geeft je uiterlijk 1 mei op bij Marian van Giezen (predikant@wilhelminakerkutrecht.nl, 0618419992). Iedereen mag meedoen: klein en
groot, jong en oud, gemeentelid of anders(on)gelovig. Na die datum worden alle namen ingevoerd op de website lootjestrekken.nl.
Je krijgt dan vanzelf bericht en kunt dan zien
van wie je een lootje hebt getrokken.
Na de trekking van de lootjes mag je online nog
enkele gegevens invullen: hoe oud je bent, of je
een man of een vrouw bent, en wat je huisadres
is.
Ook kun je eventueel hobby’s en interesses invullen. De enige die jouw gegevens kan zien, is
degene die jouw lootje getrokken heeft.
Daarna kun je aan de slag! Verras in het geheim
degene die jij getrokken hebt met kleine attenties: een lieve kaart, een compliment, een gedicht, een kleine attentie. Je mag het helemaal
zelf weten. Doe dit bijvoorbeeld één keer per
week. Er is echter geen enkele verplichting wat
de frequentie betreft, dus lukt het maar één
keer: ook prima!. Kun je niet zelf erop uit, stuur
dan iets met de post of laat iemand anders iets
voor jou bezorgen. En het hoeft echt (bijna)
niets te kosten: het gaat om de aandacht, niet
om spullen.
Degenen die geen e-mailadres hebben, verzamelen we in een aparte groep. Zij krijgen een lootje
in de brievenbus bezorgd.
Zo gaan we door tot aan Pinksteren (23 mei).
Daarna mág je jezelf bekend maken (niet verplicht).
Doe mee! Zo bezorgen we elkaar opnieuw een
beetje vreugde en gezelligheid.
Ds. MARIAN VAN GIEZEN
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Periodiek schenken aan de Wilhelminakerk

KoffieZoom

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om in een
overeenkomst vast te leggen dat men gedurende
een periode van tenminste vijf jaar hetzelfde bedrag aan de Wilhelminakerk wil schenken. De
schenking die voortvloeit uit zo’n overeenkomst
is volledig aftrekbaar en heeft dus financiële
voordelen voor de schenker. Op de website van
de Protestantse Gemeente Utrecht
(www.pgu.nu) staat een folder (Slim Geven)
waarin dit onderwerp uitgebreider wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Steeds meer mensen lukt het om op zondag na
de dienst aan te sluiten bij het ontmoetingsmoment. We wisselen wat wel en wee uit en praten
even na over de dienst of iets anders dat gebeurd is. Bíjna zoals bij de ouderwetse ‘koffie na
de kerk’. Probeer het ook eens! Als het niet
meteen lukt: probeer het nog eens opnieuw of
meld het als het écht niet lukt! Hier nogmaals
de handleiding. U kunt ook de link gebruiken
die op onze website staat, naast de kerkdienst.
Het zou zo leuk zijn om ook ú/jóu weer eens te
zien en spreken!

Zo’n overeenkomst moet gesloten worden met
de Protestantse Gemeente Utrecht waarvan de
wijkgemeente Wilhelminakerk onderdeel uitmaakt. Het in te vullen formulier voor zo’n
overeenkomst is te vinden op
http://www.pgu.nu/default.aspx?lIntNavId=11877. Als u vragen heeft over dit onderwerp, over het formulier of u heeft geen PC,
dan kunt u met mij contact opnemen en bied ik
u graag de helpende hand.
Met vriendelijke groeten, namens de commissie
financiën,
Ad Vermeulen, telefoon 030-2518274
of e-mail adjev@hetnet.nl

https://zoom.us/j/97466903357?pwd=eGFqblRSaElrUW84ZkQxc3pFWEhBUT09
Zie de handleiding op de volgende pagina.
Ds. MARIAN VAN GIEZEN
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Handleiding Zoom
https://zoom.us/j/97466903357?pwd=eGFqblRSaElrUW84ZkQxc3pFWEhBUT09
Als u Zoom eerder gebruikt heeft, wacht u na het klikken op de link tot u binnen gelaten wordt.
Als u Zoom voor het eerst gebruikt, volg dan deze handleiding. Deze is opgesteld voor gebruik op een gewone
computer of laptop. Op een tablet of mobile telefoon kan het net even anders werken.
De link opent in een internetscherm. Je ziet dan het
volgende beeld:
Het makkelijkste is om niets te downloaden, maar
onderaan op join from your browser te klikken.
(Als de tekst Open zoom.us? in beeld komt, dan op
Open zoom.us klikken.)

Geef je naam op in het vak ‘Your Name’. Deze naam is zichtbaar voor alle deelnemers in de online vergadering.
Klik op het vakje naast ‘I’m not a robot’, zodat daar een groen vinkje komt te staan. Klik op de blauwe ‘Join’
knop.

Je ziet een van de volgende berichten:

Wacht tot je binnengelaten wordt en de bijeenkomst
begint.

