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WIJ WILHELMINA
maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht
Kerkdiensten
WILHELMINAKERK
Pinksteren 23 mei 9.30 uur
Ds. Marian van Giezen
Zo 6 juni 9.30 uur
Ds. R. Sonnenberg
kinderkerk
Zo 20 juni 9.30 uur
Ds. Marian van Giezen
Zo 4 juli 9.30 uur
Ds. Marian van Giezen
kinderkerk

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 1 juni.
De deadline voor aanleveren van
kopij is vrijdag 28 mei 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

Mededeling vanuit de kerkenraad
Afgelopen week heeft ds. Marian van Giezen ons laten weten dat ze de
Wilheminagemeente gaat verlaten als gemeentepredikant.
De afgelopen 10 jaar is zij ons met hart en ziel voorgegaan in de diensten en heeft zij alles gedaan dat in haar vermogen ligt om onze wijkgemeente te dienen in het pastoraat en het werk in de wijk. Waarvoor wij
haar zeer dankbaar zijn.
Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het diaconale werk in Zeist,
waar zij als coördinator zal gaan werken in een van de inloophuizen van
de Stichting Kerk en Samenleving.
Wij vinden het natuurlijk jammer dat zij ons gaat verlaten en wensen
haar van harte Gods zegen toe bij haar nieuwe uitdaging.
Voor ons als wijkgemeente breekt binnenkort een onzekere tijd aan,
zonder voorganger. Maar we zien met vertrouwen de toekomst tegemoet onder de leiding van de Geest van Pinksteren.
We weten nog niet wanneer het afscheid precies zal zijn, maar daarover
zullen we u tijdig informeren.
De kerkenraad van de Wilhelminakerk

