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WIJ WILHELMINA
Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Zo 7 maart 9.30 uur
Ds. Marian van Giezen
Zo 21 maart 9.30 uur
Ds. Klaas Vos

Palmzondag 28 maart 9.30 uur
Ds. Marian van Giezen
Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur
Ds. Marian van Giezen

Pasen 4 april 9.30 uur
Ds. Marian van Giezen
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 aprilnummer komt
uit op dinsdag 30 maart. De
deadline voor aanleveren van
kopij voor dit nummer is vrijdag
26 maart 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

Houd vol!
God, Schepper,
loop ik buiten
dan ruik ik de bloeiende jasmijn,
ik voel de wind langs mijn wangen.
Kinderen spelen in tuinen.
De lente dient zich aan.
Ik verlang zo naar nieuw leven, nieuw begin.
Maar steeds vaker ben ik binnen,
bang voor wat komen kan
voor alle kwetsbare mensen,
maar ook voor mijzelf en die mij lief zijn.
Wees met ons begaan.
God, ik vertrouw op uw vernieuwende kracht.
Pasen ligt in het verschiet.
Leid ons door de diepte heen
tot een vernieuwd bestaan.

(ds. Saar Hoogendijk, Deventer)
Hoewel de landelijke PKN inmiddels heeft aangegeven dat kerken weer tot 30 mensen mogen toelaten, hebben wij in de Kerkenraad besloten (ook op advies van de PGU) om dat nog niet
meteen te doen. Na de volgende persconferentie besluiten we
weer opnieuw. Zo nodig komen we met een extra mailing.
We zijn heel blij met de livestream, die door Alfred Boom en
enkele anderen wordt verzorgd. Af en toe hebben we wat last
van kinderziektes, 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 via deze links:
zondag 7 maart 9.30 uur https://youtu.be/oXHIaIDfOqs
zondag 21 maart 9.30 uur https://youtu.be/E5eAXtnOz0E
Palmzondag 28 maart 9.30 uur https://youtu.be/63NSDLVgtNw
Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur https://youtu.be/1WilTgG50s0
Pasen zondag 4 april 9.30 uur https://youtu.be/xmMB1PRWxEo
De collectes zijn online en van harte aanbevolen. In de beschrijving van elke dienst staan de collectedoelen en de rekeningnummers.
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Bij de zondagen

4 april – Pasen - Schrift en Tafel?

allemaal online, live vanaf 9.30 uur

Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus
Christus, de overwinning op dood en duisternis.
Pasen is het feest van het nieuwe leven. Er is
veel muziek en een mooi verhaal voor de kinderen. We horen gedeelten uit Ex. 14 en 15 en
het Paasevangelie Joh. 20, 1 – 18.

7 maart – 3e zondag van de 40-dagentijd
Tijdens deze 40-dagentijd staan de werken van
barmhartigheid centraal. Op deze zondag richten we de blik speciaal op ‘de naakten kleden’.

(invulling onder voorbehoud)

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

Collectes

Op deze afbeelding van het schilderij van de
Meester van Alkmaar uit 1504 is dat het derde
luik. Als lezingen hierbij heb ik gekozen Jes. 58,
6 – 10 (over vasten zoals het bedoeld is) en Luk.
6, 27 – 36 (over méér of anders doen dan het
gewone; zoals ook: je vijanden liefhebben). En
wat kunnen wíj in deze tijd hiermee?
Na afloop koffieZoom (zie onderaan in WW).

21 maart – 5e zondag van de 40-dagentijd
De gastvoorganger kan zelf de lezingen kiezen.
Op het leesrooster staan: Jer. 31, 31 – 34 (waarin
God een nieuw verbond belooft, dat in ons hart
geschreven zal worden) en Joh. 12, 20 – 33 (waarin Jezus spreekt over zijn naderende dood en
wat dat betekent voor degenen die hem volgen).

28 maart – Palmzondag (invulling onder voorbehoud)
Tijdens de dienst zullen de kinderen in de Kinder- en Tienerkerk een Palmpaasstok gaan versieren. Tegen het eind van de viering komen ze
dan in optocht met hun versierde kruis de kerk
in. We lezen dan het verhaal van de intocht van
Jezus in Jeruzalem (Matth. 21, 1 - 11). In het
eerste deel van de dienst staat Ex. 11, 1 – 10 op
het rooster, waarin Mozes de Farao aankondigt
dat alle eerstgeborenen van zijn volk (en zelfs
het vee) zullen sterven. Wellicht komt daar nog
een andere lezing naast te staan.

2 april – Goede Vrijdag – 19.00 uur!
(invulling onder voorbehoud)

Om 19.00 uur is in onze kerk 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
(Joh. 18, 1 – 19, 42) en wellicht nog andere bijbelgedeelten.

Collecte overmaken
Als u wilt 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
- collecte 40-dagentijd: NL89 ABNA 0457 457
t.n.v. Kerk in Actie
- collecte paaschallenge: NL 52 ABNA 041 41 41
415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk
Vriendelijk verzoek om in de toelichting het
collectedoel te vermelden.
Collectedoelen

7 maart
Diaconie: wijkdiaconie
Kerk: studentenpastoraat
40-dagentijd: Diaconaat in arme regio’s Nederland

21 maart
Diaconie: Kerk in Actie – werelddiaconaat Indonesië
Kerk: wijkgemeente

28 maart – Palmpasen
Diaconie: wijkdiaconie
Kerk: jeugdwerk Protestantse Kerk
40-dagentijd: Jong Protestant - Paaschallenge

4 april - Pasen
Diaconie: Kerk in Actie – werelddiaconaat Pretoria
Kerk: wijkgemeente
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Toelichting op de collectes

Campagne 40-dagentijd

Studentenpastoraat: Jaarlijks doen veel studenten

Ook dit jaar, ondanks alle coronabeperkingen
willen we aandacht geven aan de campagne van
Kerk in Actie, die als titel heeft “IK BEN ER
VOOR JOU”.
Kerk in Actie ondersteunt uit naam van de kerken een aantal projecten in binnen en buitenland. In de 40 dagentijd vóór Pasen wordt elke
zondag gecollecteerd voor deze actie. Enkele
van de projecten hier wat nader bekeken. Tijdens de kerkdiensten worden hiervan ook filmpjes vertoond.

een beroep op de studentenpastores van de PGU. Zij
begeleiden de studenten in hun geestelijke ontwikkeling die wordt gevoed door het geloof in God.
Studenten doen mee aan activiteiten, waarbij de
vragen van wetenschap, geloof en maatschappij aan
de orde komen.

Diaconaat in arme regio’s: In Oost-Groningen en
Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog.
Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen
voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. De kerken zijn er vaak klein en hebben weinig
financiële middelen. Kerk in Actie helpt lokale kerken met projecten, met name gericht op kinderen.

Indonesië: Op het eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met
steun van Kerk in Actie helpen plaatselijke kerken
boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten
zodat ze minder afhankelijk worden van tussenhandelaren en zo een hogere prijs krijgen voor hun producten. Daardoor kunnen ze betere materialen kopen en worden ze geholpen ook minder chemicaliën
te gebruiken.

PaasChallenge: Jong Protestant laat met de PaasChallenge jongeren het paasverhaal doorleven. In
2021 is dit een coronaproof QR-codespel waarbij
deelnemers in groepjes van twee mee kunnen doen.

Pretoria: De helft van de jongeren in de ZuidAfrikaanse 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.

Nog geen Bijbel en Kunst-bijeenkomst in
maart
Helaas kunnen we onder de geldende coronaregels nog niet bij elkaar komen. Hopelijk mag
het in april weer. Dan zal het gaan over de profeten Obadja en Jona.

Zondag 7 maart
Deze zondag een korte
powerpoint presentatie
over een project in Nederland. Het gaat hierbij
om diaconale hulp aan
kerken de er zelf moeite
mee hebben goede zorg
te geven aan hen die het
nodig hebben. Een werk
van barmhartigheid is
o.a. het ‘kleden van naakten’. In de praktijk gaat
het dan over hulp geven aan voedselbanken of
kringloopwinkels/ruilwinkels waar ook kleding
kan worden verkocht of weggegeven. Zo kunnen de minst draagkrachtigen geholpen worden
om aan voldoende kleding te komen.
Zondag 21 maart
Indonesië: Op het eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen.
Met steun van Kerk in Actie helpen plaatselijke
kerken boeren en boerinnen om een coöperatie
op te zetten zodat ze minder afhankelijk worden van tussenhandelaren en zo een hogere prijs
krijgen voor hun producten. Daardoor kunnen
ze betere materialen kopen en worden ze geholpen ook minder chemicaliën te gebruiken.
Geld voor de collectes kan overgemaakt worden
naar het rekeningnr. wat aangegeven wordt op
de beamer in de kerk voor dit doel of rechtstreeks naar Kerk in Actie: NL 89 ABNA 0457
457 457. O.v.v Campagne 40 dagentijd.
De collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

Riet Vlieger
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Avondgebeden in de 40-dagentijd
Op maandagavonden in de 40-dagentijd kunt u
meedoen aan een online-avondgebed.
Op maandagavond 8 - 15 – 22 – 29 maart van
19.00 – 19.30 uur kunt u via onderstaande link
inloggen op het avondgebed.
https://meet.jit.si/avondgebed40dagentijd
Thema van de gebedsbijeenkomsten is: De
werken van barmhartigheid. Elke week staat
één van deze goede werken centraal:
•
zieken bezoeken
•
dorstigen laven
•
vreemdelingen onderdak bieden
•
naakten kleden
•
hongerigen voeden
•
doden begraven
Bijgevoegd bij deze mail is de liturgie voor deze
gebedsbijeenkomsten. Van harte welkom om
mee te doen!
Ds. Marian van Giezen

Wie komt de kerkdienst filmen?
Wie vindt het leuk om bezig te zijn met de
techniek van beeld en geluid in de Wilhelminakerk? Sinds Pasen vorig jaar worden de diensten
opgenomen en sinds november kan de dienst
ook live uitgezonden worden. Dat gebeurt nu
met een klein groepje. We zijn op zoek naar
extra hulp hierbij. Je hoeft niet super technisch
te zijn, of alles te weten over camera’s en mengpanelen. Je leert er al doende mee te werken.
Als je eens een keer wil zien hoe het werkt (je
hoeft níet meteen ja te zeggen) neem dan contact op met Alfred Boom, tel. 06-23912090.

Van de classispredikant
Uit de maandelijkse brief van onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven citeren we uit de
reacties op haar vraag wat kerken nodig hebben
wanneer we weer uit de lockdown komen.
Het eerste punt is verzoening: er zijn kloven
ontstaan in onze maatschappij. Mensen die zich
keerden tegen de maatregelen, die het virus
ontkenden, kwamen tegenover de overheid te
staan. Kunnen wij een rol spelen in de verzoening? Dat is niet eenvoudig. Misschien kunnen
we meer betekenen in de verwerking. Wat

MAART 2021

heeft het virus met ons gedaan? Hoe kijken we
terug? Wat hebben we ervan geleerd?
Dat heeft ook alles te maken met het omgaan
met verlies. Met name in de eerste lockdown
was afscheid nemen bijna onmogelijk. Hebben
we aandacht voor mensen die misschien nu pas
aan rouwen toekomen? Uit IJsselstein kregen
we bericht dat kerken en overheid hier samen
aandacht voor hebben.
En tot slot vroeg een gemeente aandacht voor
de financiële gevolgen van corona. Deze en andere vragen hebben we eerst maar eens bij de
landelijke kerk neergelegd. Maar de vragen liggen zeker ook op het bordje van de classis. Uw
reactie, of aanvulling is nog steeds zeer welkom.
Tijdens de classicale vergadering werd opgemerkt dat de landelijke kerk niet met grote
gebaren hoeft te komen, of met een grote campagne. Een ander zei: laten we vooral de leermomenten van de lockdown verzamelen en
bewaren. En hij dacht met name aan alles wat
we digitaal geleerd hebben.

Gemeenteberaad
Protestantse Gemeente Utrecht (PGU)
Utrecht, 22 februari 2021
Beste mensen,
Het concept beleidsplan van de PGU is af. Er is
met een divers samengestelde groep mensen uit
de PGU met veel plezier aan geschreven.
Het is voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad
en nu is het de beurt aan u/jullie!
Er wordt op donderdagavond 18 maart een online gemeenteberaad gehouden om 20.00 uur
via Zoom.
We nodigen u/jullie van harte uit om mee te
praten over dit beleidsplan en je input te geven.
Geef je op via: bestuurssecretariaat@protestantutrecht.nl. Je krijgt dan een week van te voren
het beleidsplan toegestuurd.
Hartelijke groeten, namens de Algemene Kerkenraad,
Dhr. B. Luttikhuis
scriba Algemene Kerkenraad
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KoffieZoom
Alle begin is moeilijk . Dat bleek maar weer
toen we op 21 februari zouden starten met digitale ontmoetingen na de dienst. Blijkbaar klopte de link niet, want het lukte bijna niemand
om aan te sluiten bij het ontmoetingsmoment.
Maar we geven niet op en proberen het na de
volgende diensten gewoon wéér. Geef niet op
en meld het als het (weer) niet lukt!
Het zou zó leuk zijn om elkaar op die manier
weer eens te zien en spreken!
U kunt de link gebruiken in onderstaande handleiding, maar ook de link die op onze website
staat, naast de kerkdienst.
'Zoom' is een vergaderprogramma dat in coronatijd over de hele wereld wordt gebruikt om
elkaar toch te kunnen spreken én zien. Iedereen met internet kan meedoen, thuis met je
eigen koffie voor het scherm. We starten om
ongeveer 10.45 uur.
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Handleiding Zoom
Klik op deze link (of op de link die op onze website staat, bij de dienst):
https://zoom.us/j/97466903357?pwd=eGFqblRSaElrUW84ZkQxc3pFWEhBUT09
Deze 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.

