
verder in 
dit nummer

Sjanton 

Dit jaar bestaat het Utrechtse 
kamerkoor Sjanton een kwart 
eeuw. Om dat te vieren brengt 
het koor op 10 en 11 november 
in de Nicolaïkerk een bijzon-
dere productie op de planken: 
een scenische uitvoering van 
het oratorium Le Roi David van 
Arthur Honegger.

5
Rome

Tussen Kerst en Nieuwjaar 
organiseert Taizé elk jaar een 
Europese ontmoeting in een 
grote Europese stad. Dit jaar is 
gekozen voor Rome, een van 
de belangrijkste steden van het 
christendom. Ook jongeren 
uit Utrecht zullen en kunnen 
daarbij zijn. 

6
Katholiciteit

Gerard de Korte was een van 
de prominenten in het oecu-
menisch debat over de katho-
liciteit van de verschillende 
kerkgenootschappen in ons 
land. “Sluit je niet in jezelf op, 
want je maakt deel uit van de 
stad”, zegt de bisschop uit het 
noorden die hier studeerde. 
Een interview. 

7
Dansen 

Blossom030 houdt op 22 no-
vember samen met en in de 
Bethelkerk een dansfeest voor 
jong en oud. Hoe lang is het ge-
leden dat je hand in hand met 
iemand die dertig jaar ouder of 
veertig jaar jonger of vijftig jaar 
ouder is dan jij, de cha cha cha 
of de quickstep hebt gedanst? 
Komen dus, zonder schroom!
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Ds Pieter van Winden

Op zondag 25 november 
is er op Hoog Catharijne 
een bijzonder evenement. 
Als religies in Utrecht doen 
we mee aan de culturele 
zondag. We zijn gevraagd 
om juist als religies mee te 
doen met het thema van 
deze zondag: Armoe Troef. 

In het stiltecentrum op Hoog 
Catharijne hebben we daarom 
van 13.00 tot 16.00 uur een 
serie voorstellingen. Om 13.00 
uur, 14.00 uur en 15.00 uur is er 
een talk- en theatershow over 
armoede op straat en in de re-
ligies. De talkshow wordt ge-
leid door Dursum Killic, lid van 
de Provinciale Staten Utrecht. 
Acteur Bright Richards zal met 
zijn muzikanten theatraal uit-
pakken. Dit alles doen zij naar 
aanleiding van mensen die ver-
tellen wat armoede voor hen 
betekent. Er is iemand uit de 
schuldhulpverlening. Er is ie-
mand die in een klooster leeft, 
in eenvoud. Er is iemand die de 
voedselbank nodig heeft, om 
rond te komen. Een ander ver-
telt over Sint Nicolaas, of over ar-
moede in de Koran. 

Drie voorstellingen dus, ieder 
uur één. Ieder met een eigen 
invalshoek en met gesprekken, 
discussies en ontmoetingen die 
nu eenmaal aan religies eigen 
zijn. Kom dus naar het Stilte 

Centrum, Godebaldkwartier 74, 
en kijk of er nog een plekje voor 
u is. Misschien moeten we u te-
leurstellen, want er zijn maar 50 
plaatsen, en Bright Richards is 
een topacteur.

Koopzondag
Of u nu komt of niet, u kunt 
meedoen met onze aanpak. 
Want het is koopzondag. We 
vragen het winkelend publiek 
om speelgoed te kopen en aan 
ons te geven. Wij geven het 
door aan de Speelgoedbank. 
Op 5 december is er een 
Sinterklaasfeest van het Rode 
Kruis voor de kinderen van ge-
zinnen die in armoede leven. 
Dit speelgoed wordt dan cadeau 
gegeven. U kunt uw speelgoed 
in het Stilte Centrum uitsluitend 
afgeven op zondag 25 novem-
ber tussen 13.00 en 16.00 uur 
(of andere momenten kan het 
daar beslist niet worden aange-
nomen!). Maar u kunt door de 
week elke dag van 9.00 tot 17.00 
speelgoed afgeven bij het Rode 
Kruisgebouw op de Koningsweg 
2, in Utrecht. Doet u mee? Het 
is in deze tijd voor veel mensen 
armoe troef. Maar op deze ma-
nier kunt u een joker inzetten, 
die het spel een andere wending 
geeft.

Speelgoed tips: géén knuffels of 
autootjes, wel lego, k’nex, play-
mobiel, voetbal, knutselspullen, 
playmobiel.
Informatie: 06-1217 1113.

van 25 november tot 2 decem-
ber op alle mogelijke manieren 
aandacht wordt besteed aan 
armoede en onorthodoxe oplos-
singen. In Nederland werken na-
genoeg alle publieke omroepen 
in het project samen onder de 

Dirk van den Hoven
teamleider DMO

Het Diaconaal Missionair 
Orgaan van de Protestantse 
Gemeente Utrecht is medeor-
ganisator van de wandeltocht 
‘Verlicht Armoede’, die als 
onderdeel van de Culturele 
Zondag op 25 november in 
Utrecht wordt gehouden. 

Al wandelend verkennen en 
bedenken wij wat men door de 
eeuwen heen deed aan armoe-
debestrijding. We stellen ons 
vragen als: wie deed er wat?,  
wat deed de overheid, wat de-
den de kerken? (caritas en dia-
conaat) en: hoe is dat vandaag? 
En…wat doen wij zelf? Kortom: 
een wandelende bezinning.
Om 14.00 uur vertrekken we 
van de hoek Nieuwe Gracht/
Agnietenstraat. Om 15.15 uur 
eindigen we in de Domkerk. 
Daar kunnen belangstellenden 
desgewenst deelnemen aan de 
viering voor dak- en thuislo-
zen, zoals die maandelijks in de 
Domkerk wordt gehouden.

Opgeven vooraf
Het is handig als deelnemers 
aan de bezinnende wande-
ling zich vooraf opgeven. Dat 
kan via de balie van het Gilde-
Utrecht, Lange Smeestraat 7, 
3511 PS Utrecht. Telefonisch is 
het Gilde-Utrecht bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 14.00 en 16.00 uur, onder 
nummer 234 3252,
e-mail: post@gildeutrecht.nl.

Deze diaconale wandeltocht is 
georganiseerd door het Diaco-
naal Missionair Orgaan (DMO) 
van de Protestantse gemeente 
Utrecht (PGU) in samenwerking 
met Gilde-Utrecht, de straat-
pastores en het Citypastoraat 
Domkerk. De Culturele Zondag 
‘Hoezo Armoede?’ wordt op 
touw gezet in nauwe samenwer-
king met de publieke omroepen 
en vormt de landelijke publieks-
aftrap van de speciale ‘Hoezo 
Armoede?’-themaweek, waarbij 

regie van de NPO/VPRO; inter-
nationaal hebben zich al meer 
dan vijftig nationale omroepen 
aan het project verbonden. Op 
www.culturelezondagen.nl is in-
formatie te vinden over het pro-
gramma in onze stad. 

CULTURELE ZONDAG ‘WHY POVERTY’

Diaconale wandeltocht 
‘Verlicht Armoede!’

Armoe Troef

Pastor Jos Hettinga is afgelopen zondag bij zijn pensionering in de Pauluskerk in Tuindorp 
koninklijk onderscheiden. Hettinga kreeg de versierselen, behorend bij de Orde van Oranje 
Nassau, uitgereikt door burgemeester Aleid Wolfsen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke 
ceremonie, aansluitend op de ochtendmis.

Hettinga kreeg zijn lintje voor zijn “uitzonderlijke verdiensten bij de ontwikkeling van een methode 
om communicatie tot stand te brengen bij afatische en zwaar dementerende patiënten”, aldus de bur-

gemeester. Daarnaast heeft Jos 
Hettinga veel betekend voor de 
kerkmuziek. Hij is medeauteur 
van het rooms-katholieke Ge-
zangen voor Liturgie, een stan-
daardwerk dat in vrijwel alle 
parochies in ons land wordt ge-
bruikt. 
Ondanks zijn gehoorschade, 
ontstaan in 1992 bij verwijde-
ring van een hersentumor, is 
Jos steeds in touw gebleven als 
pastor van Zorginstelling Rosen-
dael en vrije-tijdsdirigent in de 
Martinusparochie. “Muziek zit 
in zijn hoofd, drive in zijn hart”, 
zo omschrijft zijn vrouw Marlies 
Middeldorp Jos’ motivatie.

Jos Hettinga koninklijk onderscheiden

* Jos Hettinga (foto Henk Brussel).
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wijsheid

soms ligt wijsheid
in alle talen
geschreven op een gezicht

gegraveerd in handen

luisterend
lees ik
als ik bij haar ben

Oeke Kruythof

ANDERE TIJD

De doden zijn niet 
echt gestorven
ze kennen geen
vandaag of morgen
leven verborgen in 
een andere tijd
maar liefdesdraden
binden aard’ en 
hemel samen
God vereeuwigt
alle namen

Cobie Ruijgrok

verbinding

Wandelend in het land
van verschillende culturen
zie ik de regenboog
zijn kleuren verspreiden
grensverleggende boog
voert mij mee
naar ongekende ruimten

ik verander steeds
en groei met de kleuren mee
naar links
naar rechts
de hoogte in
om te vliegen
op nieuwe woorden
vernieuwde gedachten

ik spreek de taal
van binnen en
van buiten
verbind oost naar west
en
noord naar zuid

deze vier in mij verweven
componeren
een nieuw lied

Eddy Lie

gebed

Goede God
help mij 
thuis te komen.

Een plek te vinden,
waar ik hoor,
gewenst ben,
bescherming,
warmte,
en liefde vind,
tot ik bij
U mag komen.

Amen

Fredy Schild

Arie Moolenaar

Als je blij bent, er iets te 
vieren valt, als je verdrie-
tig bent of een belangrijke 
ontmoeting hebt, dan nodig 
je anderen uit om met el-
kaar te eten. Een maaltijd 
houden. Dat brengt men-
sen bij elkaar, laat ze met 
elkaar delen en nodigt uit 
tot gesprek en een echte 
ontmoeting. Om die reden 
heeft de christelijke geloofs-
gemeenschap Via Nova in 
Amsterdam maaltijden be-
legd. Iedereen uitgenodigd, 
dus niet alleen de leden van 
de gemeenschap zelf. 

Wat eet je dan, wat zet je el-
kaar voor? Laat je een cateraar 
komen? Nee, aan de vaste be-
zoeker is gevraagd om zelf thuis 
wat lekkers te maken en dat 
mee te nemen en dan voor mi-
nimaal twee. De gast is immers 
welkom. Je bent zo gast en gast-
heer tegelijk. 

Thema’s
Daarbij komt dat de geloofs-
gemeenschap nagedacht heeft 
over de wijze van vieren. Ze 

kwam op twee thema’s uit: 
1. Binnen en buiten; Dus niet 
een ‘dienst’ beleggen voor de 
kerkmensen. Die kennen de ins 
en outs, zijn vertrouwd met de 
liederen en gebeden. Het moet 
zo zijn, dat iemand van buiten 
zich ook thuis kan voelen en in 
gesprek kan raken en een bijeen-
komst mee kan vieren. 
2. Lichaam en verstand. Dus niet 
alleen horen en uitleggen, maar 
ook er helemaal bij betrokken 
zijn. Hoe geef je de liefde van 
Christus handen en voeten? Hoe 
word jij of de ander verliefd? 
Door beelden, gesprekken, aan-
raking, geuren, herinneringen, 
voorbeelden en dromen. 
U begrijpt dat er uiteindelijk ge-
kozen is om een gezamenlijke 
maaltijd te beleggen, waarin dit 
allemaal samen kan komen. In 
het boekje vindt u geen recep-
ten, maar wel een voorbeeld van 
een menukaart. 
Aan de voorzijde staat het pro-
gramma: Opening, Samen zin-
gen, Eten, Bijbellezing, Tafel-
gesprek, Tafelredes, Geven 

zien, dat Hij nog één maal aan-
schuift om zich als de Opgestane 
Heer kenbaar te maken. Het 
boekje dat is uitgebracht bevat 
de negen Bijbelstudies met ge-
spreksvragen. Het nodigt uit 
tot lezen, verhalen, studeren, 
maar vooral ook om geza-
menlijk de maaltijd te vieren. 
Vanzelfsprekend wordt men 
uitgedaagd om een eigen weg 
te bewandelen, vragen aan 
te vullen of weg te laten, de 
Bijbelstudie te gebruiken, ‘een 
eigen recept’ te ontwikkelen om 
de maaltijd te vieren met mensen 
van binnen en buiten.

Naar aanleiding van: Eten met 
Jezus, Bijbelstudies over maal-
tijden in Lucas – door Stefan 
Paas, Gert-Jan Roest en Siebrand 
Wierda. Boekencentrum, Zoeter-
meer, 2012, 96 pagina’s, € 11.

Met zijn rolstoel en regiotaxi 
komt Jan Wouters overal. ‘Krui-
mels’, zo noemt hij zijn beleve-
nissen en gedachten die hij voor 
Kerk in de Stad opschrijft.

Mijn oudste broer is een heel lie-
ve broer, hij geeft mij ook goed 
advies. Maar hij kan er niet goed 
tegen als ik onbedaarlijk zit te 
lachen. Dat was vroeger al zo en 
dat is nog steeds zo. Ik weet wel 
bijna zeker dat hij zich in Mont-
foort heel goed op zijn gemak 
zou voelen. 

Er zijn in Montfoort niet zoveel 
restaurants, maar die er zijn, zijn 
smaakvol en goed. Ik heb het 
niet geprobeerd, maar ik denk 
dat ik daar beter niet te hard kan 
lachen. Montfoort is maar een 
kleine stad met 13.500 inwoners, 
het is er vrij rustig op straat. De 
mensen zijn vriendelijk en be-
hulpzaam. Er komen ook veel 
toeristen. Montfoort heeft niet 

zoveel winkels, maar die er zijn, 
zijn ook erg goed. Ik heb een 
broek gekocht en een overhemd 
met lange mouwen uit de nieu-
we herfstcollectie en elders een 
prachtige bos bloemen. De win-
kels zitten niet zo propvol.

Het leek me leuk om nu eens aan 
de Montfoorters te vragen wat 
zij van Utrecht vinden. Ze komen 
graag naar Utrecht. De musea, 
de winkels, De Oude Gracht, 
Kerken Kijken en natuurlijk ook 
onze eet- en drinkgelegenheden. 
Montfoort was vroeger helemaal 
ommuurd en er waren vier poor-
ten. Nu is er nog maar één poort. 
De Hoogstraat is de hoofdstraat 
en de winkelstraat. Als je vanuit 
De Hoogstraat door de poort 
naar buiten gaat, kom je ‘Onder 

de Boompjes’, dat is de boule-
vard langs De Hollandse IJssel, 
erg mooi met veel oude schepen. 
Montfoort heeft twee grote ker-
ken. De Grote of Sint Janskerk en 
De Geboorte van de Heilige Jo-
hannes de Doper, een protestan-
se kerk en een katholieke kerk. 
In 1629 is de Janskerk verwoest 
door een grote stadsbrand. In 
1634 was de herbouw al weer 
gereed. De Heilige Johannes de 
Doperkerk is nog niet zo oud. Ik 
meen van 1923.

In 1886 was er eerst een kleine 
katholieke kerk gebouwd maar 
die vond men te klein, daarom is 
hij afgebroken en is er een nieu-
we kerk gebouwd. Opmerkelijk is 
het volgende, de grond in Mont-
foort is drassig. Daarom is er in de 

kerken veel hout verwerkt. Dat is 
niet zo zwaar.

KRUIMELS

BOEKEN

Montfoort

en bidden, Samen zingen en 
Avondmaal, Zegen. Aan de ach-
terzijde is het Bijbelgedeelte af-
gedrukt waarover het gesprek 
zal gaan. De keuze hiervoor is 
zo gemaakt. Waar lezen we dat 
de Here Jezus aanschuift bij een 
maaltijd? Wat gebeurt er dan? 
Door wie is Hij uitgenodigd, wie 
schuiven er aan? 

Het Lucas-evangelie is hier-
voor als leidraad genomen. Er 
worden liefst acht momenten 
vermeld. Een kerntekst zou im-
mers kunnen zijn: “Die man ont-
vangt zondaars en eet met hen” 
(Lucas 15:2b). Jezus eet met tol-
lenaars en zondaars, met Simon 
de Joodse religieuze leider, met 
Maria en Marta, met Zacheüs. 
Tweemaal wordt er verhaald dat 
Hij met een andere religieuze lei-
der de maaltijd viert. 

Leerlingen
Uiteindelijk is er de maaltijd met 
de leerlingen, waarin het brood 
wordt gebroken en de wijn 
gedeeld. Verrassend is dan te 

Eten met Jezus

Bram Schriever

Donderdagavond 15 no-
vember is Joris Vercammen 
te gast in de Domkerk. Hij 
verzorgt een inleiding over 
de spiritualiteit van de oud-
katholieken. Natuurlijk is er 
ook gelegenheid om hem 
vragen te stellen
In 2011 schreef Vercammen 
een boekje ‘Oud - en nieuw - 
katholiek, de spirituele zoek-

tocht van die andere katho-
lieken’. Het boekje geeft een 
mooie inkijk in de wereld van 
de Oud-Katholieke Kerk. Een 
hoofdstuk wordt besteed aan 
wat ook een kernwoord is in 
het Citypastoraat ‘gastvrijheid’: 
gastvrijheid voor God en mens. 
Een ander hoofdstuk draagt de 
boeiende titel ‘katholiek ben 
je met z’n allen’. Deze avond 
geeft Joris Vercammen een le-
zing over zijn boekje. 

Oecumenisch forum
Aartsbisschop Vercammen 
is ook één van initiatiefne-
mers van het Oecumenisch 
Forum voor Katholiciteit. In 
een Katholiek Appèl (zie pagi-
na’s 5 en 7, - red.) roepen zij de 
kerken in Nederland op ernst 
te maken met het geloof in ‘de 
ene heilige katholieke en apos-
tolische kerk’. Nu geloof steeds 
meer als een individuele zaak 
beschouwd wordt, willen de ini-
tiatiefnemers met dit appèl de 
kerken oproepen zich te richten 
op het geheel van de wereld-
wijde kerk en haar veelkleurige 
traditie.
Het gesprek met Aartsbisschop 
Joris Vercammen vindt plaats in 
het theehuis van de Domkerk 
op donderdag 15 november en 
begint om 20.00 uur. De leiding 
is in handen van ds Netty de 
Jong-Dorland. Ingang theehuis 
is via Achter de Dom 1, bellen 
bij theehuis.

AARTSBISSCHOP, TE GAST IN DE DOMKERK

Joris A.O.L. Vercammen 
* Aartsbisschop Joris Vercammen.

Wie is Joris vercammen
De aartsbisschop werd gebo-
ren in 1952 in Lier (België) en 
na zijn opleiding in 1979 tot 
priester gewijd voor het (R.K.) 
bisdom Antwerpen. In 1988 
maakte hij de overstap naar 
de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland en werd in 1989 als 
assisterend priester in Rotterdam 
werkzaam en daarna tot 1 juli 
2000 pastoor van de parochie te 
Eindhoven. Naast zijn pastoraat 
was hij actief als projectleider 
van een ‘revitaliserings-project 
van parochies’ dat in de kerk liep 
van 1989-1999. Op het onder-
werp kerkopbouw promoveerde 
hij aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht in 1997. In 1996 werd 
Vercammen bovendien aange-
steld als docent en rector van 
het Oud-Katholiek Seminarie 
te Utrecht, waar hij praktische 
theologie doceert. Op 11 maart 
2000 werd na het vieren van 
de eucharistie in de Kathedrale 
Kerk van Ste Gertrudis te Utrecht 
een nieuwe bisschop verko-
zen voor de zetel van Utrecht. 
Joris Vercammen werd in de 
derde stemming verkozen.  Op 
1 juli van dat jaar werd hij in 
de Domkerk te Utrecht tot bis-
schop gewijd en nam de her-
dersstaf ter hand.
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Jong-Dorland. Een orkestje on-
der leiding van Tiny van Eeuw-
ijk verzorgt de begeleiding en 
de muziek tijdens de dienst.

Steun of hulp
Het werk voor verstandelijk be-
perkten binnen de PGU is het 
waard om te steunen. Dus als 
u wilt helpen of mensen kent 
voor wie dit werk interessant is 
en bijvoorbeeld kunt doorver-
wijzen, neemt u dan alstublieft 
contact op. U kunt ons berei-
ken op verstandelijkbeperkt@
domkerk.nl. 

redderen; Maria, die met aan-
dacht luistert naar Jezus. Ook 
hebben we het over majoor Bos-
hardt die goed kon luisteren. 
Zo hebben we het dit najaar 
over allerlei talenten en gaven 
aan de hand van een verhaal uit 
de bijbel en over een bekend 
persoon uit de samenleving. 

Op zondag 18 november gaan 
we het in de dienst hebben over 
onze talenten en over de gaven 
van de Geest: wat doen we met 
onze eigen unieke gave en hoe 
kunnen we elkaar daarmee hel-
pen? Plaats en tijd: 15.00 uur in 
de Domkerk. Voorgangers zijn 
Hilda Compagner en ds Netty de 

Hetty Bouwhuis
namens de werkgroep verstandelijk 
beperkten

Het is eind september, za-
terdagochtend half tien. De 
Domkerk is nog dicht, dus 
bezoekers zijn er nog niet. 
Terwijl in de kerk de stoelen 
voor het zaterdagmiddag-
concert worden klaargezet, 
gaat de bel: de eerste ver-
standelijk beperkten komen 
binnen voor de twee-
wekelijkse bijeenkomst. 
Belevenissen worden uitge-
wisseld en als iedereen er is 
gaan we in een kring zitten 
en steken de grote kaars 

aan. We lezen de namen 
voor, zingen wat liederen 
en daarna hebben we het 
over dat waar we goed in 
zijn. 

Gelukkig is iedereen goed in 
iets, de een in zingen, de ander 
is heel vrolijk of kan goed cake 
bakken. Of vertelt dat hij trots 
is op wat hij doet in zijn werk. 
Samen kunnen we veel! 

We hebben het ook over goed 
kunnen luisteren en luisteren 
naar een verhaal over Martha 
en Maria. We zien hen elk op 
hun eigen manier: Martha met 
een schort om en druk aan het 

vespers in Zuidoost
Op 18 november is er een 
vesper in de Marcuskerk. De 
voorganger is ds Dirk Neven
In het thema ‘Wet’ lezen we 
deze keer Handelingen 15: 
1-21. Misschien wel een heel 
actueel stuk? Hoe ga je om 
met religieuze wetten in ver-
anderde omstandigheden?
In het psalmengebed lezen 
en zingen we psalm 40.
De muziek in deze vesper 
wordt verzorgd door orga-
nist Karel Demoet en een 
blokfluitkwartet, bestaande 
uit Iris de Vette, Sonja Oom-
kens, Anne Brommersma en 
Annemieke Schuur. In de ves-
per klinken delen uit de So-
nate Settima a4 van Johann 
Rosenmuller (1619-1684). De 
vesper begint om 17.00 uur.

concerten zaterdag
in de Domkerk
Zaterdag 10 november om 
half vier geven Coert van den 
Berg - bas, Arjen de Graaf - 
viool en Jan Hage - orgel een 
concert in de Domkerk. Op 
het programma staat onder 
meer de compositie ‘Nisi Do-
minus’ van Heinrich Ignaz 
Franz von Biber. 

De Zaterdagmiddagmuziek 
in de Domkerk een week 
later, 17 november, betreft 
een concert van Jan Hage. 
De Domorganist voert van 
Charles-Marie Widor (1844-
1937) de Symphonie  VIII uit, 
als onderdeel van een serie 
over deze Franse componist.
Beide concerten zijn gratis 
toegankelijk; de organisatie 
verwacht evenwel een bijdra-
ge van gemiddeld vijf euro in 
de collecte na afloop.

beleggen in... god?
De Buurkerken Utrecht-Cen-
trum houden op 15 novem-
ber in de Geertekerk een 
voorlichtingsavond onder het 
veelzeggende motto: ‘Beleg-
gen in... God?’ Ds Ruben van 
Zwieten houdt een inleiding 
over de centrale vraag: welke 
boodschap heeft de zaken-
man/vrouw in (mantel)pak of 
de veelbelovende en kritische 
student aan de boodschap 
van de kerk? 

De kerken in Utrecht-Cen-
trum hebben te maken met 
een zeer pluriforme groep 
mensen. Een groot deel van 
deze groep bestaat uit rela-
tief jonge hoogopgeleide en 
vaak succesvolle mannen en 
vrouwen. Wat heeft de kerk 
– of hebben de verhalen uit 
de Bijbel - hun nog te zeg-
gen? Daar gaat het dus over 
op donderdag 15 november, 
te beginnen om acht uur die 
avond.

Marieke Sillevis Smitt,
buurtpastor

Elf jaar mag ik al op Kanalenei-
land werken. Elf jaar hoor ik ook 
al van de herstructureringsplan-
nen Kanaleneiland-Noord. Wan-
neer je woont in een sloopwijk 
ben je echt de klos in mijn opi-
nie. De huizen voldoen totaal 
niet aan de maatstaven van een 
gewoon huis anno 2012. Er zijn 
flats in de Pearson-, Adenauer-, 
Truman- en Spaaklaan die nog 
steeds geen centrale verwar-
ming hebben. De omgeving en 
de flats zelf verloederen, want 
er wordt door de verhuurder en 
de huurders niet meer in geïn-
vesteerd. En dat zie ik nu al elf 
jaar gebeuren.

Er is een generatie kinderen in 
die tijd opgegroeid in deze om-
geving, in deze flats. Geen tien-
tallen, maar honderden. Hier 
en daar zijn er in de lanen wel 
verbeteringen doorgevoerd, 
vooral in de buitenruimte. Maar 
de flats zijn oud, uitgewoond. 
In sommige huizen zijn de mu-
ren zo poreus geworden dat de 
douche niet meer aan de muur 
bevestigd kan worden. Daar 
wordt door de verhuurder, Mi-
tros, niets aan gedaan. In de 
keukens zijn de muren zo zacht 
geworden, dat een vrouw die 
ik kende zich wezenloos schrok 

omdat er opeens een keuken-
kastje van de muur viel. Zomaar, 
uit het niets. Deze vrouw en an-
deren die ik ken in deze straten, 
hielden zichzelf voor dat er be-
tere tijden zouden komen. Deze 
straten zouden immers gesloopt 
worden, eens komt de nieuwe 
woning en de verhuisvergoe-
ding. 
Nog even volhouden. Maar dat 
‘even’ is jaren en jaren gewor-
den. En opeens kregen de be-
woners van deze straten van 
de zomer een brief van Mitros 
dat helaas renovatie en sloop 
van de huizen voor onbepaalde 
tijd is uitgesteld. De portieken 
gaan wel geschilderd worden en 
bewoners kunnen tegen huur-
verhoging (tussen de 50 en 150 
euro per maand) centrale ver-
warming aanvragen. 
De vrouw die me dit vertelt is 
murw, ze hoopt al zolang op 
verbetering van haar situatie. 
Ze had al zeven jaar geleden 
willen verhuizen, maar de wo-
ningmarkt voor huurders met 
haar inkomen zit muurvast. Ze-
ven jaar geleden ging het nog 
in haar vierkamerflat met vier 
kleine kinderen. Maar nu zijn 
de kinderen elkaar in de haren 
vliegende pubers en geen een 

heeft natuurlijk een eigen ka-
mer, moeder al helemaal niet. 
De hoop op betere tijden is 
vervlogen. De douche ligt op 
de wasbak. Het huis ruikt naar 
armoede. De portiek is bepist, 
bekrast en er staat in oranje verf 
opgespoten: Holland is the best! 
Op de grond ligt een verbogen 
lepeltje. Natuurlijk, in zo’n por-
tiek wordt ook gebruikt. Voor 
mij voelt het als een herhaling 
van zetten. Ik heb dit al eens 
eerder gezien en meegemaakt, 
in de Gasperilaan en de Nansen-
laan. Die portieken werden toen 
door de politie: “De grotten van 
Ali Baba” genoemd. Samen met 
meneer el Hachami hebben we 
toen actie gevoerd. Er kwam 
extra opbouwwerk, er kwamen 
handtekeningenlijsten en verga-
deringen. Uiteindelijk is er reno-
vatie gepleegd en zien de flats 
er weer veel beter uit. 

Ik mis een meneer El Hachami in 
deze lanen. Ik hoop hem tegen 
te komen. Of misschien moet ik 
hem of iemand als hem zoeken. 
Want het is een drama vind ik, 
zoals deze mensen dag in dag 
uit moeten wonen en dat al ja-
ren en jaren lang. Dit gezegd 
hebbend weet ik dat mijn ver-

ontwaardiging de mensen niet 
kan helpen, sterker nog, eerder 
in de weg zal staan om te horen 
wat mensen nu werkelijk no-
dig hebben. Toch is deze sterke 
emotie wel een signaal voor mij 
om alert te blijven op mogelijke 
wegen ter verbetering. Ik hoop 
een meneer of mevrouw El Ha-
chami te ontmoeten, die mij 
van binnenuit die wegen kan 
wijzen. Wordt vervolgd…!

OVER DE GAVEN VAN DE GEEST

Waar ben jij goed in?

VAN 

ONDEREN
Actie

* Het verhaal wordt uitgespeeld 
(foto Arja van Veldhuizen).
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Sint-maarten 
in de kerk
Van oudsher wordt er op 11 
november aandacht besteed 
aan de patroonheilige van 
Utrecht, Sint-Maarten. De 
Romeinse soldaat sneed zijn 
mantel in tweeën om met 
een ander te delen, en werd 
daarna christen. Omdat 11 
november dit jaar op een 
zondag valt, staat Sint-Maar-
ten op die dag centraal in de 
kerkdienst van de Vrije Evan-
gelische Gemeente. We zin-
gen onder meer een speciaal 
lied ter ere van de heilige.
Van harte welkom op 11 
november, om 10.00 uur in 
de Jeruëlkapel van de Vrije 
Evangelische Gemeente 
Utrecht, Ivoordreef 2.

Oogstfeest in
Oranjekapel
De Oranjekapel houdt dit 
jaar een oogstfeest. Er wor-
den allerlei lekkere hapjes 
bereid met de oogst uit de 
tuin. Buurtbewoners, mensen 
uit andere kerken in wijk en 
nieuw-ingekomenen: allen 
zijn van harte uitgenodigd. 
Een uitgelezen kans om je 
buren en mensen uit je wijk 
te leren kennen. Wees wel-
kom op woensdag 14 no-
vember vanaf 18.00 uur in 
de Oranjekapel. Als je komt, 
stuur dan een e-mail naar 
mattheawesterduin@hot-
mail.com.

* Oogstfeest in de Oranjekapel.

meezingnacht in 
de geertekerk
Op vrijdag 23 november 
vindt in de Geertekerk voor 
de zevende keer de Meezing-
nacht plaats. In een ontspan-
nen sfeer wordt deze avond 
tussen acht uur en half twaalf 
een zingende wereldreis ge-
maakt langs onder meer de 
aardse energie van Afrika, de 
melancholie van de Balkan 
en de diepe bezinning van 
India. De Meezingnacht wil 
een ervaring van kracht en 
schoonheid uit vele culturen 
brengen, alsook een muzi-
kale ontmoeting tussen de 
deelnemers. 
De zang wordt begeleid op 
gitaar, accordeon, viool en 
percussie. 

De Meezingnacht is toegan-
kelijk voor iedereen met zin 
in zingen, zowel beginnende 
als ervaren zangers. Alle lie-
deren worden in een ont-
spannen sfeer ter plekke aan-
geleerd. 

Aanmelding via de mail: 
zing@meezingnacht.nl, ver-
dere informatie, ook over de 
kosten, staat op www.mee-
zingnacht.nl.

Arie Moolenaar

Wat een prachtig beeld: een bloem met rijp bedekt die 
open gaat. Dat is het thema van de adventskalender van de 
Protestantse Kerk: Open voor U. Zoals een bloem zich opent 
door het licht, zo mogen wij ons openen voor het Licht der we-
reld dat wij verwachten. 

Dat is advent: nadering. De Heer komt ons tegemoet. De kalender is dit 
jaar in het vertrouwde jasje gestoken. Het zijn grote ansichtkaarten, die u 
na zien, lezing en meditatie kunt versturen. De week is als volgt opgezet: 
op zondag, zorg voor de ziel. Muziek op maandag, daar vindt u dus een 
lied of gedicht. Doordenker op dinsdag, over geloof, hoop, liefde. Wijs-
heid op woensdag, zoals oefenen en in balans zijn. Doen op donderdag, 
dat is het geloof handen en voeten geven. Vroom op vrijdag, geloven, 
waken en wachten. Stil zijn op zaterdag, want de dag van de Opstanding 
nadert. De kaarten zijn prachtig geworden. Er is rijk geput uit de traditie 
van kunst en verbeelding, maar ook uit de natuur. Hartelijk aanbevolen.
De prijs van de kalender, een uitgave van Missionair Werk en Kerkgroei, 
is € 6. Vanaf tien exemplaren € 5,50 per stuk, vanaf vijftig exemplaren 
€ 5 per stuk, vanaf honderd exemplaren € 4,50 per stuk. Te bestellen 
via www.pkn.nl/webwinkel, bestellingen@pkn.nl of  telefoon 030-880 
1337.

Adventskalender 2012 ‘Open voor u’

Wil Arts, 
lid tentoonstellingscommissie 
Domkerk

In 1722 gaf de vroedschap 
van Utrecht toestemming 
aan de Hongaarse stu-
denten in Utrecht om het 
auditorium, gelegen in 
de Pandhof, te gebruiken 
voor hun ‘godsdienstoe-
feningen en predicaties’. 
De  Hongaarse Kerk in 
Nederland wil dit herden-
ken met een symposium 
op 1 december en een ten-
toonstelling in de Domkerk, 
waar Hongaarse Bijbels 
en een reeks houtsneden 
over De Openbaringen 
van Johannes van Béla Gy. 
Szabó, gemaakt in 1977 en 
1978 centraal staan. 

Sinds de zeventiende eeuw tot 
in de twintigste eeuw zijn in 

Nederland Hongaarstalige Bij-
bels gedrukt, door Nederlandse 
en Hongaarse drukkers. De Hon-
gaarse protestanten waren ge-
dwongen uit te wijken naar het 
buitenland, omdat het in eigen 
land niet toegestaan was Bijbels 
in de eigen taal te drukken.
Tijdens de contra-reformatie 
gold dit verbod vanwege de 
Rooms-Katholieke Kerk en in de 
twintigste eeuw werd Bijbelver-
spreiding tegengegaan door het 
communistische regime. 

utrechtse bijbel
Maar er zijn ook al vroeg in de 
geschiedenis Nederlandse initi-
atieven geweest om Bijbels te 
helpen verspreiden in Oost-Eu-
ropa. Hieronymus van Alphen, 
professor aan de theologische 
faculteit te Utrecht, zamelde 
geld in om ‘voor de armen’ 
goedkope Hongaarstalige Bij-
bels te drukken. Deze Bijbel, ge-

drukt in 1765, wordt de Utrecht-
se Bijbel genoemd. De facsimile 
en recente drukken zijn op zich 

al boeiend genoeg; de verhalen 
achter elke vertaling en uitgave 
getuigen van gedrevenheid en 
toewijding aan het beschikbaar 
maken van de Bijbel in de eigen 
taal, tot op heden.

De houtsneden die Béla Gy. 
Szabó wijdde aan de Openba-
ringen van Johannes, ontston-
den in gesprek met predikanten 
die teruggekomen waren uit de 
strafkampen. Ze zijn een uit-
drukking van pijn, van protest 
èn van hoop. 
Ze zijn bedoeld om het volk 
moed te geven en boven de 
dagelijkse moeilijkheden uit te 
stijgen. 

TENTOONSTELLING IN DE DOMKERK

Hongaarse Bijbels en prenten

maaltijd begint om 18.00 uur. 
De kosten zijn € 7,50 voor de 
voorstelling inclusief maaltijd. 
Wie alleen de voorstelling wil 
meemaken betaalt € 2,50 en-
tree.
Voor deelname aan de maaltijd 

vragen wij u zich aan te mel-
den via info@mdcdebrug.nl 
Of via het mobiele nummer 
van De Brug 06-2925 5972. 
Meer informatie bij MDC coör-
dinator Henk IJmker via dit e-
mailadres en telefoonnummer.

Henk IJmker

Stichting MDC De Brug 
brengt de theatervoor-
stelling ‘Rimpelingen’ van 
het STUT theater naar 
Kanaleneiland Zuid op de 
Dag van de Dialoog. Een 
voorstelling over de kunst 
van het ouder worden van-
uit verschillende culturen. 
Een ieder, oud en jonger, is 
welkom! Na afloop van de 
voorstelling is er een nage-
sprek in kleinere groepen 
met een interculturele dia-
loogmaaltijd.

Het thema van de Dag van de 
Dialoog is: ‘Beetje lef – veel ef-
fect!’ De kunst van het ouder 
worden vraagt zeker lef! Daar-
om wil De Brug het ook moge-
lijk maken voor bezoekers van 
de voorstelling om met elkaar 
aan tafel na te praten en eigen 
ervaringen uit te wisselen. Dat 
doen we onder het genot van 
een eenvoudige doch heerlijke 
maaltijd. 

De theatervoorstelling wordt 
gehouden in de Triumfatorkerk 
aan de Marco Pololaan (Kana-
leneiland) op zaterdagmiddag 
en -avond 10 november om 
16.00 uur. Inloop is vanaf 15.30 
uur, de interculturele dialoog-

THEATERVOORSTELLING ‘RIMPELINGEN’ MET NAGESPREK

‘Beetje lef - veel effect!’

* Houtsnede van Béla Gy. 
Szabo, Openbaringen 14, 12:  
“Hier is de lijdzaamheid der 
heiligen; hier zijn zij, die de 
geboden Gods bewaren en het 
geloof van Jezus”.

In Rimpelingen ontmoeten 
vier mensen elkaar op een 
toneelvloer. Ze vertellen. 
Over vroeger en nu, over 
hun jeugd in Nederland of 
Marokko. Over fysieke pro-
blemen, opnieuw verliefd 
worden en het verliezen 
van hun partner. Over het 
verschil tussen eenzaam-
heid en alleen zijn, over 
levenslustig en levensmoe 
zijn. Ze leren elkaar steeds 
beter kennen. Achter de 
gevels zitten de anderen. Zij 
komen de deur niet meer 
uit. Ze zijn onzichtbaar ge-
worden.
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Hem ‘s avonds danken dat het 
gelukkig nog niet zover is geko-
men. Ik zeg dat overigens niet 
om mij vrolijk te maken over 
al die soorten gereformeerden, 
want zou het buiten de ‘gere-
formeerde gezindte’ echt an-
ders zijn? Maakt men zich daar 
wèl druk over christelijke een-
heid? Iedereen blijft toch het 
liefste in eigen kerk?

Er zijn tegenbewegingen, ge-
lukkig. Begin oktober schoolden 
drieduizend christenen op het 
Haagse Malieveld samen ter af-
sluiting van een actie Wij kiezen 
voor eenheid. Men wilde over 
kerkmuren heen kijken en daar 
de kerken ook toe oproepen, 
vooral vanwege een eendrach-
tig geluid in de samenleving. 
Kerkleiders vroegen vergiffenis 
voor onderlinge verkettering in 
vroeger tijden. 
In 2013 is verder de tweede edi-
tie van de Nationale Synode, die 
twee jaar geleden voor het eerst 
in Dordrecht werd gehouden. 
Die synode, eigenlijk meer een 
soort protestants congres, wil 
christenen uit allerlei kerken in 
gesprek brengen over de funda-
mentele vragen van het geloof, 
maar ook een appèl laten uit-
gaan naar de samenleving. 
En over ‘appèl’ gesproken, af-
gelopen zaterdag klonk een 
Katholiek Appèl in de lutherse 
kerk aan de Hamburgerstraat in 
Utrecht. Theologen uit PKN- en 

hoogstaand niveau. Het koor 
nam dit jaar deel aan de inter-
nationale korenwedstrijd van 
Venetië en treedt regelmatig op 
tijdens de Utrechtse Culturele 
Zondagen.
De kaartverkoop voor Le Roi 
David start eind september via 
de website van het koor www.
sjanton.nl
Uitvoering op zaterdag 10 no-
vember is om 20.30 uur en op 
zondag 11 november om 15.30 
uur.

Steven Slappendel

In 2012 bestaat het 
Utrechtse kamerkoor 
Sjanton 25 jaar. Om dat te 
vieren brengt het koor op 
10 en 11 november in de 
Nicolaïkerk een bijzondere 
productie op de planken: 
een scenische uitvoering 
van het oratorium Le Roi 
David van Arthur Honegger 
onder regie van Marc 
Krone.  

Le Roi David vertelt het oudtes-
tamentische verhaal van Koning 
David, door Honegger krachtig 
op muziek gezet met jubelzan-
gen, marsmuziek en aangrijpen-
de treurliederen. Voor kamer-
koor Sjanton voegt regisseur 
Marc Krone hier een bijzondere 
enscenering aan toe, waarin het 
publiek zal worden meegezo-
gen in een muzikale en visuele 
vertelling van het eeuwenoude 
thema van macht, verval en we-
deropstanding. Muzikaal totaal-
theater van topformaat.
Het jubilerende koor wordt 
begeleid door het Utrechtsch 
Studenten Concert, het oudste 
symfonieorkest van Nederland. 
De solorollen worden vervuld 
door Maartje Rammeloo, so-
praan; Irene Verburg, mezzoso-
praan en Jan-Willem Schaafsma, 
tenor. De rol van verteller wordt 
vervuld door acteur Paul Don-
kers. Aan de voorstelling wordt 
verder meegewerkt door cho-
reograaf André de Jong.
De uitvoeringen vinden plaats 
in de Nicolaïkerk, dezelfde loca-

tie waar Marc Krone onlangs de 
veelgeprezen opera De Triomfe-
rende Min regisseerde en tevens 
de locatie waar Sjanton bij het 
vorige lustrum drie zeer succes-
volle uitvoeringen van Glucks 
opera Orfeo ed Euridice gaf. Het 
koor heeft in de tussenliggende 
vijf jaar een verdere muzikale 
ontwikkeling doorgemaakt. 
Onder de muzikale leiding van 
dirigent Chris Pouw staat het 
kamerkoor garant voor jaarlijks 
twee producties van kwalitatief 

De kunst van het
ouder worden
Ouder worden heeft veel 
kanten. Je treedt de laatste 
fasen van je leven binnen. 
Dat roept nieuwe vragen op. 
Hele praktische, maar ook 
meer ‘geestelijke’.
We kennen allemaal wel de 
reclame over het Zwitser-
levengevoel, waarmee ge-
duid wordt op het moderne 
ideaal voor levenslustige 
pensionado’s die na hun zes-
tigste nog een leuke tijd wil-
len hebben. Na een leven 
lang hard werken, komt het 
‘grote genieten’. Is dat niet 
erg naïef? 
Wat maakt ouder worden en 
oud zijn eigenlijk mooi? Wat 
maakt ouder worden en oud 
zijn moeilijk? Hoe gaan we 
om met werken en daar een 
keer mee ophouden? Hoe 
leren we loslaten (Ja, wat 
moet een mens gaandeweg 
niet loslaten!)? Natuurlijk 
moet het gaan over thema’s 
als gezondheid en achter-
uitgang. We kunnen ook 
spreken over in geloof voor-
bereiden op het einde, een-
zaamheid, sterven. Heb je 
vrede met je leven? Hoe kan 
een mens (met alle moge-
lijke ongemakken van dien) 
gelukkig zijn in het ouder 
worden? 

Inmiddels hebben zich en-
kele mensen gemeld voor 
de ontmoetingen over dit 
thema. Er kunnen er nog 
wat meer bij. De eerste ont-
moeting is op donderdag 
15 november om 20.00 uur 
in de Marcuskerk. Aanmel-
den vooraf is handig voor 
de organisatie, maar op het 
laatste moment aanschuiven 
kan natuurlijk ook. Informa-
tie en aanmelden bij ds Hans 
Koops, predikant@marcus-
kerk.nl, telefoon 274 5036.

Oecumenische
avondgebeden
In de adventstijd zien we uit 
naar de komst van de Mes-
sias. Hij die ook genoemd 
wordt: Immanuël en Zoon 
van David. Wie is het die wij 
verwachten? Naar wie zien 
wij uit? Deze vragen willen 
wij verkennen aan de hand 
van het lied: ‘O kom, o kom, 
Immanuël’ tijdens de oecu-
menische avondgebeden in 
de adventstijd. Dit zijn korte 
meditatieve bijeenkom-
sten met gebed en gezang, 
Schriftlezing en overweging, 
muziek en stilte. De avond-
gebeden worden voorbe-
reid door een oecumenische 
werkgroep vanuit de wijk-
gemeente Zuilen en drie 
locaties van de Ludgeruspa-
rochie te weten: Nicolaas-
Monica, Joseph en Jacobus. 
Het avondgebed is altijd op 
woensdagavond om 19.30 
uur en duurt ongeveer een 
half uur. Na afloop is er ge-
legenheid voor ontmoeting 
met een kop koffie of thee.
Dit jaar is het avondgebed in 
het gebouw van de Nicolaas-
Monica parochie aan het 
Boerhaaveplein 199 op de 
volgende dagen: 28 novem-
ber (tekst Jesaja 7: 10-15), 
12 december: (1 Samuel 17: 
20-37) en 19 december (Mat-
teüs 1: 18-25). Iedereen is 
welkom.

Anne-Marieke Koot

oud-katholieke sferen vroegen 
aandacht voor een samenhan-
gende visie op de eenheid van 
de kerk op basis van Schrift, Cre-
do en Ambt. Onder hen beken-
de Utrechtse namen als ds Hans 
Kronenburg en ds Hans Uyten-
bogaardt. Ze willen terug naar 
de oorsprong, de oude christe-
lijke kerk waarin die eenheid 
nog zichtbaar was. En ook hier 
speelden ‘kerkleiders’ een be-
langrijke rol. Rooms-katholiek 
bisschop mgr. Gerard de Korte, 
PKN-synodesecretaris dr. Arjan 
Plaisier en evangelisch voorman 
ds Willem Smouter werden uit-
gedaagd tot een antwoord op 
de vraag ‘Hoe katholiek is mijn 
kerk?’.

Diverse initiatieven dus, alle 
drie voortgekomen uit on-
vrede, maar daarmee heb ik ze 
nog niet op één hoop geveegd.  
Misschien zijn ze zelfs tegenge-
steld. Wat is ons vertrekpunt als 
we over eenheid praten? Gaan 
we uit van de instituten en hoe 
die ineen geschoven kunnen 
worden? Dan kunnen we waar-
schijnlijk lang wachten. We kun-
nen ook het gelovige individu 
centraal stellen. Die snapt niet 
waar die kerkmuren toe dienen. 
We geloven toch hetzelfde en 
willen toch hetzelfde: liefde, 
vrede, respect, hoop, toekomst, 
een andere wereld? We zijn 
toch allen volgeling van Jezus? 
Dan willen we elkaar ook ont-

moeten. Maar, zeggen de men-
sen van het Katholiek Appèl, 
wij willen juist niet van het indi-
vidu uit denken. Op die manier 
zullen we nooit “de lengte en 
breedte, de hoogte en diepte 
van Gods liefde verstaan”. Al-
leen als we ons richten op “de 
wereldwijde kerk en haar veel-
kleurige traditie” is dat moge-
lijk. Mensen vormen samen de 
kerk, maar de Kerk – hoofdlet-
ter – gaat daar boven uit. Die 
overstijgt ons beperkte, mis-
schien heel gelovige bestaan. 
Ze draagt ons.
pcn@introweb.nl

Daan van der Waals

Het blijft toch maar tobben met 
de eenheid onder christenen. 
Denk alleen maar aan de vele 
kerkgenootschappen die zeg-
gen ‘gereformeerd’ te zijn of 
te staan op ‘Schrift en Belijde-
nis’. In zekere zin hoort onze 
PKN er ook bij. Andries Knevel 
van de EO telde in 2008 tien van 
zulke kerken, of zelfs elf, maar 
eentje liet hij schieten. Met de 
tien andere hield hij een serie 
radiogesprekken onder de titel 
‘Allemaal gereformeerden. In 
gesprek met tien gereformeer-
de voormannen’. Er verscheen 
later een boekje over en in dat 
boekje heb ik deze zomer zitten 
lezen. Mij viel op dat de meeste 
geïnterviewde heren het ver-
schrikkelijk of zelfs beschamend 
vinden dat er zoveel soorten ge-
reformeerden zijn. Hoe dat aan 
jongeren uit te leggen? Maar als 
puntje bij paaltje komt leidt het 
tot niets. De ‘voormannen’ zet-
ten geen stappen naar elkaar 
toe. De identiteit van het eigen 
kerkgenootschap en de eenheid 
in eigen gelederen staan voor-
op. Het moet allemaal voorlopig 
maar blijven zoals het is. 
Mag je - vraag ik - zo’n houding 
een beetje hypocriet noemen? 
Worden hier geen krokodillen-
tranen geplengd over de ver-
deeldheid? Mij valt het bekende 
grapje in dat we de Heer ’s och-
tends om eenheid bidden en 

Tobben over eenheid
VAN DAAN

mens van god, 
haat schone schijn 
Geschreven voor de dienst in 
de Nicolaïkerk op 11 novem-
ber, St. Maarten, door André 
F. Troost, bij Leviticus 19 : 9 en 
10 : een acrostichon – de eer-
ste letters van elk couplet vor-
men de naam (Sint) Maarten. 
Melodie: Ko Zwanenburg.

Mens van God, haat schone 
schijn! 
Rijk in liefde zul je zijn: 
mantelzorger – als je mild,
gul je Meester volgen wilt.

Als je zelf een mantel draagt
en een medemens je vraagt
bij te dragen in zijn nood,
zwijg je dan de ander dood?

Als je graan hebt, velden vol,
handen, schuren overvol, 
gun je dan een arme niet
waar jijzelf zo van geniet?

Rijkdom geeft de goede God,
maar niet zonder zijn gebod:
maai geen randen van het 
veld –
arm wie alle aren telt. 

Tel geen aren, tel geen geld,
tel alleen de vrucht die telt:
liefde en geloof en hoop –
tel de druppels van je doop.

Elke druppel is er één:
ga de wereld in, ga heen,  
deel je mantel, deel de smart,
deel je rijkdom, deel je hart.

Naakt, zijn mantel afgelegd,
heeft de Meester ons gezegd:
deel het brood en deel de 
wijn – 
mantelzorger zul je zijn!

Sjanton viert lustrum 
met Le Roi David

* Sjanton-dirigent Chris Pouw.
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op 3 januari ben je dan weer in 
Nederland.
Voor meer informatie over de 
reis kun je terecht op www.tai-
zeinnederland.nl of op www.
jop.nl/taize.

Pia ten Hoeve

Dit is de titel van een mu-
zikale theatervoorstelling 
over de mensen in Israël 
en in de Palestijnse ge-
bieden. De voorstelling 
vertelt het verhaal van zes 
Nederlandse mensen die 
op reis gaan naar Israël en 
de Palestijnse gebieden. Ze 
nemen je mee op hun tocht 
door het Heilige Land en 
switchen tussen Israël en 
de Palestijnse gebieden. 
Het is genuanceerd, per-
soonlijk en erg aangrijpend 
en, hoewel door amateurs 
gespeeld, professioneel uit-
gevoerd.
 
De zes spelers geven je een kijk-
je in de wonderlijke wereld van 
deze plek. Maar tonen je ook 
de realiteit; hoe het dagelijks 
leven wordt beïnvloed door het 
conflict dat zich afspeelt in het 
Midden-Oosten.
Na de voorstelling is er een na-
bespreking waarin thema’s als 
respect, verdraagzaamheid en 
vrede centraal staan. De voor-
stelling is een initiatief van de 
PKN en de IKON om jongeren te 
informeren over het Israëlisch-
Palestijns-Arabisch conflict. Het 
is geschikt voor een publiek van 
16 jaar en ouder en iedereen 
is van harte welkom. Toegang 
gratis, na afloop een collecte.
Waar en wanneer: Janskerk, 
zondagmiddag 18 november 
om 14.30 uur. Meer informatie: 
Pia ten Hoeve p.ten.hoeve@
protestant-utrecht.nl.

Pia ten Hoeve

Er was al een Moments voor 
ouders van kinderen, maar 
nu heeft JOP ook een maga-
zine gemaakt voor ouders van 
jongeren van 12 tot 18 jaar. Je 
puber opvoeden: het is soms al 
moeilijk genoeg, laat staan op-
voeden met geloven. Hoe er-
varen andere ouders dat? Hoe 
kun je je kind iets meegeven 
zonder dat het er dik bovenop 
ligt of heel moeizaam gaat. In 
dit magazine vind je allerlei 
ervaringsverhalen, ideeën en 
doe- dingen om je te inspire-
ren bij het opvoeden met ge-
loven.

Net zoals de vorige Moments, 
die bedoeld was voor ouder 
van kinderen tot 12 jaar, is dit 
weer een mooi vormgegeven 
blad. Veel illustraties, mooie 
interviews, veel ervaringsver-
halen. 
Het zal geen verrassing zijn als 
de redactie opmerkt dat de 
combinatie van opvoeden en 
geloof niet altijd eenvoudig is. 
Zeker niet met opgroeiende 
pubers die hun eigen weg wil-
len gaan. Pubers houden je, 
nog meer dan kinderen, de 
vraag voor: wat geloof je zelf 
eigenlijk? En als je dat weet, en 
dat is nog echt niet zo´n mak-
kelijke vraag, dient de volgen-
de vraag zich al weer aan: wat 
wil je je kind daarvan meege-
ven? En vooral: hoe dan? Zoals 
het vroeger thuis ging, nee, 
daar kiezen de meeste mensen 
niet voor, maar wat dan wel? 

vrije tijd
Opvoeden heeft alles te maken 
met de manier waarop je in 
het leven staat, hoe je omgaat 
met je kinderen en met ande-
ren, wat je in je vrije tijd doet. 

Door gewoon te leven zoals 
jij dat doet geef je al heel veel 
door aan je kind. Deze consta-
tering geeft al lucht, je hoeft 
niet alles expliciet te maken 
om toch van alles door te 
geven. De schrijvers hebben 
een blad willen maken wat 
ouders wil inspireren en prik-
kelen om na te blijven denken 
wat ze zelf nog meer zouden 
kunnen doen om geloven een 
plek te geven het gezin. Daar 
zijn ze goed in geslaagd. 
Het magazine bevat prakti-
sche ideeën voor alledaagse 
en speciale momenten in het 
leven. Het geeft je handvatten 
in de opvoeding van pubers. 
Hoe ga je bijvoorbeeld om 
met alcohol, stel je grenzen of 
verbied je het? Er staan uiter-
aard heel veel artikelen in over 
de geloofsontwikkeling van 
pubers en de rol die ouders 
hierin hebben. Tips voor ge-
sprekken over geloven en ver-
halen waarin ouders hun ge-
slaagde en minder geslaagde 
ervaringen delen. Praktische 
doe-ideeën om geloven thuis 
vorm te geven in je gezin. 
Onluikende verliefdheid, hoe 
ga je daar mee om. Verliefd 
zijn is leuk, maar soms ook 
erg moeilijk. Hoe kun je er zijn 
voor je kind in deze turbulente 
tijden? En wat wil je hem mee-
geven over liefde en seksua-
liteit. En tenslotte, maar dat 
kan niet anders in deze tijd, 
geven twee jonge ervarings-
deskundigen nog tips over so-
cial media.
Moments is een uitgave van 
JOP, Jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk in samen-
werking met Boekencentrum. 
Beide magazines van 
Moments zijn te bestellen voor 
€ 8,95 per stuk via de site van 
Boekencentrum Uitgevers.

Pia ten Hoeve

Tussen Kerst en Nieuwjaar 
organiseert Taizé elk jaar 
een Europese ontmoeting 
in een grote Europese stad: 
Parijs, Warschau, Londen, 
Brussel, Rome, Boedapest, 
Genève, Barcelona, 
Rotterdam en vorig 
jaar Berlijn. Een aantal 
Utrechters, vooral van de 
Marcuskerk, zullen zich de 
ontmoeting in Rotterdam 
nog wel herinneren omdat 
een aantal ‘pelgrims’ toen 
bij hen logeerden. 

Dit jaar zal de Europese ont-
moeting plaatsvinden in Rome, 
één van de belangrijkste steden 
van het christendom. Vele dui-
zenden jongeren uit alle Euro-
pese landen en van daarbuiten 
zullen deelnemen aan deze 
etappes van de ‘pelgrimage van 
vertrouwen’ zoals die genoemd 
wordt.

Ook jongeren uit heel Neder-
land zullen dit jaar weer af 
reizen naar Rome, en ook jon-
geren uit Utrecht zullen en 
kunnen daarbij zijn. Het is dit 
jaar erg eenvoudig om mee te 
gaan, want de jeugdorganisatie 
van de Protestantse Kerk, JOP 
en Jong Katholiek hebben be-
sloten om samen een reis naar 
Rome te organiseren.

De reis is bedoeld voor jonge-
ren van 16 tot en met 35 jaar 
en biedt vooral heel veel ge-
mak. Want op deze manier kun 
je alvast andere Nederlanders 
ontmoeten die ook naar Rome 
gaan, is je aanmelding bij de or-
ganisatie verzorgd, heb je een 
vast aanspreekpunt in Rome, 
reis je met een ANVR-erkende 
reisorganisatie en tenslotte be-
taal je daarvoor een prijs waar-
voor je het zelf bijna niet kunt 
regelen. 

Opstappunt
Heel waarschijnlijk komt er een 
opstappunt in Utrecht. Uitein-
delijk reis je dan voor 249 euro 
per luxe touringcar naar Rome 

toe. Je kunt er voor kiezen om 
als groep mee te gaan, maar ook 
individueel kun je prima mee. 
De kans is groot dat je in de bus 
al mensen treft waar je in Rome 
verder mee optrekt. In Rome en 
zijn omgeving verblijf je dan bij 
gastgezinnen of in een religieu-
ze gemeenschap. 

Ontmoeting
Dus ga mee naar Rome om leef-
tijdgenoten uit heel Europa te 
ontmoeten, de stad en zijn in-
woners te leren kennen en sa-
men in de vele Romeinse kerken 
te zingen, te bidden en de stilte 
te beleven op de manier van Tai-
zé. En natuurlijk kun je de vie-
ring in de Sint Pieter bijwonen, 

maar je kunt ook mee op pelgri-
mage naar de catacomben en de 
graven van de Apostelen.
Op 27 december vertrekken de 
bussen uit Nederland, van 28 
december tot 2 januari is de Eu-
ropese Jongerenontmoeting en 

Europese Jongerenontmoeting in Rome
spelen, lezen, zingen, geloven

Beloofd is beloofd...

Ik bepaal zelf 
wat ik geloof! 

Moments, nieuw magazine over gelovig 
opvoeden voor ouders van pubers
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Werend Griffioen

Gevraagd wat een paro-
chie in een grote stad als 
Utrecht kan betekenen, 
zegt bisschop Gerard de 
Korte dat bidden, vieren en 
leren de springplank voor 
een geloofsgemeenschap 
vormen om de stad te die-
nen. “Sluit je niet in jezelf 
op, want je maakt deel uit 
van die stad.” 
De bisschop van het 
bisdom Groningen-
Leeuwarden weet waar-
over hij praat. Hij bracht in 
Utrecht zijn studententijd 
door, werd pastor van de 
Sint-Catharinakathedraal 
en later hulpbisschop. Met 
warmte kijkt hij terug op 
de tijd dat hij stage liep in 
de Aloysiuskerk. Nu is hij 
alweer vier jaar bisschop 
over de noordelijke provin-
cies en - naar hij zegt - be-
valt het hem goed. 

Met 110.000 katholieken is 
zijn bisdom het kleinst. Maar 
de bisschop is er trots op dat 
zijn kudde vergeleken bij de 
rest van Nederland het trouwst 
naar de vieringen komt en het 
meeste bijdraagt aan Kerkba-
lans. “Bij ons in het noorden 
is de kerk al heel lang een 
keuzekerk. Mensen kiezen be-
wust voor hun kerk en doen 
er veel moeite voor.” Als oud-
Utrechter kent de bisschop de 
kerkcijfers van de Domstad. 
“De krimp is een feit. Maar ik 
hoop dat de overblijvende ge-
meenschap sterk en vitaal ge-
noeg blijft om de essentie van 
het geloof te behoeden.” Hij 
tekent er direct bij aan: “Maar 
wel op een open en hartelijke 
manier. Zeker, regelgeving is 
nodig, maar met juridische 
maatregelen is de oogst klein.”

Op de vraag hoe het dan verder 
moet, signaleert de bisschop 
eerder kansen dan dat hij een 
panklaar antwoord heeft. “Er 
heerst onzekerheid bij veel 
mensen. Zorgen om de crisis 
die ze in de portemonnee treft. 
Zorgen om hun kinderen die 
hun eigen weg gaan, maar zo 
anders als ouders hadden ge-
hoopt. Als bisschop wil ik naar 
hen luisteren en hun moed 
inspreken. Want één ding is 
zeker: de toekomst ligt open. 
Alles is mogelijk, als je niet bij 
de pakken neerzit. Tegelijk is er 
onder veel mensen, kerkgan-
ger of niet, een religieus ver-
langen. Wij hebben als katho-
lieken een enorme spirituele 
rijkdom in de aanbieding. Paro-
chies zouden naar mijn smaak 
wat creatiever kunnen zijn in 
het bekendmaken van die rijk-
dom. Wees daarbij niet te bang 
om anderen te ontmoeten. 
Anderen die de accenten mis-
schien net even anders leggen 
dan je gewend bent. Want wij 
gelovigen zijn geroepen om 
op een aansprekende manier 

me naar het bisdom Groningen-
Leeuwarden. Ik voel mij hele-
maal thuis in de kerk van het 
noorden.”

Rinus van den Eventuin, paro-
chiaan bij de Aloysius. 
“Is het celibaat nog wel houd-
baar? Ik ken een getrouwde do-
minee die katholiek geworden 
is en tot priester gewijd. Daar 
zit iets dubbels in qua celibaat.”

Monseigneur De Korte: “De 
katholieke Kerk erkent een be-
paalde ambtelijkheid van een 
predikant. 
Daarom kan een gehuwde 
predikant die katholiek wordt, 
overigens alleen met toestem-
ming van de paus, priester wor-
den. Dat is een andere kwestie 
dan een katholieke priester die 

zijn celibaatsgelofte breekt en 
met zijn pastorale werk moet 
stoppen. Ik zie daar niets dub-
bels in.”

Sprakeloosheid
Op geloofsgebied staat menig-
een met meel in de mond. Bis-
schop De Korte herkent het. 
“Die sprakeloosheid heeft te 
maken met een gebrek aan 
geloofskennis. We geven ons 
geloof vorm door kaarsjes, pro-
cessies, samenzang. We heb-
ben nooit geleerd om over het 
geloof te práten, nog afgezien 
van de verlegenheid die ook 
in de weg zit. Parochies zijn nu 
wel aan de gang gegaan met 
cursussen. Als we anderen van-
uit een persoonlijk en overtuigd 
geloofsleven kunnen vertellen 
geeft dat betere kansen aan de 
ontmoeting met de samenle-
ving.”

bij wijze van spreken naar de 
eendjes. Maar het weigeren van 
de communie aan een protes-
tant zou ik niet zo gauw doen. 
Je schopt er onnodig een scène 
mee. Toen eens een protestant-
se communicant voor kardinaal 
Simonis stond loste deze het op 
een wijze en elegante manier 
op. Hij gaf hem de communie, 
maar na de mis ging hij in ge-
sprek met die persoon. Hij legde 
hem uit dat protestanten niet in 
volledige gemeenschap met de 
rooms-katholieke kerk leven en 
daarom moeten afzien van het 
communiceren.”

Onlangs kwam bisschop Gerard 
de Korte terug uit Rome. Met 
een paar honderd mensen uit 
zijn bisdom is hij daar op bede-
vaart geweest. Een religieus slot-

feestje van zijn zilveren priester-
jubileum. Ze zijn op audiëntie 
bij de paus geweest en brachten 
een bezoek aan de Sant’ Egidio-
beweging in de armenwijk Tras-
tevere. “Wat Sant’ Egidio doet 
vind ik interessant. De ontmoe-
ting met Christus bewerkstelli-
gen in het werk voor de armen. 
Ja, vanuit je geloof de stad die-
nen want de stad is van God!”

vragen van parochianen 
Corrie Keppel, parochiaan bij 
de Paulus. Zij werkte in de win-
kel van Goey-Koot in de Nobel-
straat. Daar hielp ze - toen nog 
- pastor De Korte die er regelma-
tig boodschappen kwam doen. 
‘Waarom bent u weggegaan? 
En wanneer komt u terug?’

Monseigneur De Korte: “Ha, dat 
is aardig. Ik begrijp dat ze me 
mist. Maar ja, de paus stuurde 

ook historicus en theoloog is 
nog meer bewijzen en argumen-
ten op voor voortzetting van het 
eenwordingsproces.
Vanuit de Rooms-Katholieke 
Kerk liggen er behalve de Eu-
charistie nog wel een paar es-
sentiële discussiepunten, aldus 
de bisschop. Zoals het verschil in 
ambtsopvatting van de priester, 
respectievelijk de dominee, de 
paus als houder van het Petrus-
ambt en de plaats van Maria en 
de heiligen. Wat hem betreft zal 
het oecumenisch gesprek vooral 
over die zaken moeten gaan. 
“Maar ik ben mijn geestelijke 
leermeesters èn mijn protestant-
se broeders en zusters ontzet-
tend dankbaar voor wat zij de 
laatste vijftig jaar aan oecume-
nisch denken en doen tot stand 
hebben gebracht.”

Eucharistie en Avondmaal
De bisschop voelt wel mee met 
het pijnpunt van katholieken en 
protestanten dat intercommu-
nie tegen de rooms-katholieke 
regels indruist. Hij kan zich voor-
stellen dat sommigen Eucharis-
tie en Heilig Avondmaal als on-
geveer hetzelfde ervaren. “Maar 
die zijn echt niet hetzelfde. De 
hosties die bij ons na de commu-
nie overblijven worden in het 
tabernakel bewaard. Het brood 
van het Heilig Avondmaal gaat 

in de samenleving aanwezig te 
zijn. Ik probeer dat zelf ook. Ik 
hoop mee te kunnen helpen bij 
het slaan van een brug tussen 
evangelie en cultuur. Evene-
menten als Kerken Kijken, mu-
ziekuitvoeringen maar ook een 
feestelijke maaltijd in de wijk 
vind ik prachtige voorbeelden. 
Zo maak je je op een aantrek-
kelijke manier zichtbaar in de 
samenleving.”

De rijen sluiten
Bisschop De Korte zoekt niet al-
leen de samenleving op, maar 
ook de andere kerken. Hij is het 
gewend in wat hij zijn ‘diaspo-
ra-bisdom’ noemt, midden in 
een omgeving die eeuwen pro-
testantisme kent. Vorige maand 
stond hij op de manifestatie 
‘Wij kiezen voor eenheid’ op 
het Haagse Malieveld. Protes-
tantse en katholieke voorlieden 
riepen daar op om de scheids-
lijnen - waar mogelijk - op te 
heffen. Afgelopen zaterdag 
nam hij in de lutherse kerk deel 
aan een theologendebat over 
de katholiciteit van de diverse 
kerkgenootschappen. Een be-
grip uit de klassieke oudheid en 
de vroege ongedeelde kerk dat 
neerkomt op: ‘voor, door, van 
en met allen’. De bisschop ziet 
zijn deelname aan de dialoog 
helemaal in de lijn van de inzet 
van de Kerk voor de oecumene 
sinds het laatste concilie.

In het Nederlands Dagblad dat 
veel vrijgemaakt-gereformeer-
de lezers telt, beschreef hij de 
krimp die alle kerken treft als 
een mooie gelegenheid om 
de rijen te sluiten door ‘allen 
die Christus als hun Heer er-
kennen’. “Ga maar na”, zegt 
monseigneur De Korte, “na 
eeuwen vijandschap, geweld 
en verkettering zijn de oecu-
menische contacten gegroeid. 
Het Tweede Vaticaans Concilie 
gaf daartoe een enorme im-
puls. Nu houden parochies en 
protestantse gemeenten samen 
gebedsvieringen en woord- en 
zangdiensten. Alleen ligt er wel 
een grens bij het gezamenlijk 
vieren van de Eucharistie en het 
Heilig Avondmaal. Toch is er 
meer dat ons bindt dan scheidt. 
Wij erkennen gezamenlijk de 
God van de Bijbel; de menswor-
ding van God in Jezus en de hei-
lige Drie-eenheid. Wij hebben 
samen ook de vroegchristelijke 
belijdenis, de werken van de 
kerkvaders, de Moderne Devo-
tie die de inspiratiebron werd 
van de Nadere Reformatie en 
nog zo veel meer.” In één adem 
somt monseigneur De Korte die 

BISSCHOP VAN DE VERBINDING

Aansprekend aanwezig zijn
Afgelopen zaterdag zat bisschop Gerard de Korte in de lu-
therse kerk aan de Hamburgerstraat. Hij was een van de pro-
minenten die deelnam aan het oecumenisch debat over de 
katholiciteit van de verschillende kerkgenootschappen in ons 
land. Een interview, dat op Hervormingsdag (31 oktober) ver-
scheen in het katholieke Martinus Magazine.  

Ik ben mijn geestelijke leermeesters 
èn mijn protestantse broeders en 
zusters ontzettend dankbaar voor 
wat zij de laatste vijftig jaar aan 

oecumenisch denken en doen 
tot stand hebben gebracht.

* Bisschop de Korte: ... “We hebben nooit geleerd om over het geloof te práten, nog afgezien van de verlegen-
heid die ook in de weg zit”... (foto Marlies Bosch).
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Afscheid pastor 
Peter van Kessel 
Peter van Kessel van de 
rooms-katholieke Nicolaas 
Monicaparochie is op 1 juli 
1976 in Overvecht begon-
nen als pastor; hij sluit daar 
op zondag 25 november ook 
zijn loopbaan af. Om 11.00 
uur is er een eucharistievie-
ring in de Rafaëlkerk aan de 
Lichtenbergdreef. Daarna is 
er tot 14.30 uur gelegenheid 
om persoonlijk afscheid van 
pastor Van Kessel te nemen.

‘Tussenstand’ 
onderzoek klemtonen
bijbelse namen
In de lutherse kerk aan de 
Hamburgerstraat is op za-
terdagmiddag 17 november 
een bijeenkomst van mensen 
die hebben meegedaan aan 
het klemtoononderzoek Bij-
belse namen.

Tot op heden hebben het af-
gelopen jaar 1.700 mensen 
via internet vragenlijsten in-
gevuld, waarop ze met het 
multiple-choice systeem kon-
den aangeven waar volgens 
hen de klemtoon van een 
naam uit de Bijbel moest lig-
gen. De onderzoekers, onder 
wie leraar Hebreeuws Henk 
Heikens uit Utrecht, beschik-
ken over ruim twaalfduizend 
ingevulde vragenlijsten, met 
meer dan vijfhonderd klem-
toongegevens per naam. 
“Dat zijn bij elkaar ruim een 
miljoen gegevens”, aldus 
Heikens. 
De genodigden voor de bij-
eenkomst in de lutherse kerk 
(van 14.00 tot 16.30 uur) 
krijgen van het onderzoek-
steam uitleg over de tot-
standkoming van de vragen-
lijsten, en over de herkomst 
van de (vele) onbekende 
namen. Het klemtoononder-
zoek wordt na deze ‘tussen-
stand’ voortgezet. Daarbij 
zal het accent liggen op het 
geven van informatie en niet 
meer zo zeer op het verza-
melen van gegevens. Wie 
meer wil weten, kan kijken 
op www.onderzoekbijbelse-
namen.nl.

aan te schuiven in de Marcus-
kerk. Voor kinderopvang wordt 
gezorgd. Je kunt je opgeven 
bij: Jenny (j.gent@kpnmail.nl), 
Annelies (annelies-schouten@
hotmail.com) of Margriet (mar-
griet.bakker@planet.nl)

Anne-Marie Rutgers

Zoals in veel kerken vindt 
ook in de Marcuskerk iedere 
zondag een kinderneven-
dienst plaats, voor kinderen 
van de basisschool. De lei-
ding van de kinderneven-
dienst bereidt deze dienst 
voor. Dezelfde tekst als in 
de kerkdienst wordt gele-
zen, maar dan in eenvoudi-
gere bewoordingen. Daarna 
wordt met de kinderen 
nagepraat over het verhaal 
dat we net gelezen hebben. 

Waar gaat het verhaal over 
en wat is de boodschap 
ervan voor ons? 

Afgelopen periode stonden een 
aantal moeilijke Bijbelteksten op 
het rooster. Het ging om verha-
len waarin Jezus mensen genas. 
Mooie verhalen, maar ook lastig 
uit te leggen aan de kinderen 
(en aan volwassenen!). Want 
waarom genas Jezus wel die ene 
blinde man, maar is die vader 
van dat  klasgenootje nog steeds 
ziek en wordt oma ook nooit 
meer beter?  Het kinderneven-
dienst-team van de Marcuskerk 
heeft dominee Hans Koops ge-
vraagd om eens met hen en met 
ouders van gedachte te wisselen 
over dit soort dilemma’s. Hoe 
kunnen deze verhalen het beste 
met de kinderen gedeeld wor-
den en wat kunnen ouders en 
leiding van kindernevendienst 
hun meegeven?
Vind jij het soms ook lastig hoe 

(advertenties)

advertenties @ protestant-utrecht.nl

Steeds op de hoogte blijven van de nieuw 

verschenen boeken op het christelijk en 

kerkelijk erf? 
www.boekentafels.nl

Vervanging

HR combiketel 

vanaf 

e 1.750,--

(incl. montage

 en 19 % BTW)

Reisboekhandel
Interglobe

Reisgidsen

Landkaarten
(overzichtskaarten  

en deelkaarten
van - bijna - alle  

landen ter wereld
*

Vinkenburgstraat 7
3512 AA Utrecht

telefoon 030-2340401

In het landelijk dienstencen-
trum van de Protestantse 
Kerk in Nederland is op 30 
november een conferentie 
over het thema ‘Een tijd om 
te leven en een tijd om te 
sterven’. 

In de afgelopen tijd woedde in 
de media een discussie over de 
mogelijkheden die er (zouden 
moeten) zijn voor mensen om 
zelf hun levenseinde te kiezen. 
In het debat over ‘hoe te ster-
ven?’ dreigt echter de vraag 
‘hoe te leven?’ uit zicht te raken. 
Tijdens de conferentie over vol-
tooid leven wordt niet de dood, 
maar het leven centraal gesteld. 
Bijvoorbeeld met de vraag: zijn 
er mensen binnen de kerk met 
wie je kunt praten over je ver-
langen je levenseinde te bespoe-
digen? Deze conferentie wil het 
gesprek binnen de kerk over 
kwesties rond het levenseinde 
stimuleren, en daarnaast stof tot 
nadenken geven over het nieu-
we ouder worden.
Sprekers zijn onder meer prof. 

dr. Frits de Lange, hoogleraar 
ethiek aan de Protestantse 
Theologische Universiteit (geeft 
een theologische reflectie op 
het ouder worden), dr. Arjan 
Plaisier, scriba van de generale 
synode van de Protestantse 
Kerk (spreekt over de visie van 
de kerk op het debat over le-
vensbeëindiging op verzoek), 
mevrouw dr. Annemarieke van 
der Woude, predikant-geestelijk 
verzorger in een verpleeghuis en 
lid van de werkgroep Pastoraat 
en Gezondheidszorg (spreekt 
over kwetsbare ouderen in het 
verpleeghuis) en dr. Christa 
Anbeek, universitair hoofddo-
cent bestaansfilosofie aan de 
Universiteit voor Humanistiek en 
remonstrants predikant (spreekt 
over de geestelijk verzorger als 
gesprekspartner over het zelfge-
kozen levenseinde). 
De conferentie in het Protestants 
Landelijk Diensten centrum duurt  
van 14.00 tot 18.00 uur. Opgave 
voor deelname kan bij Julia van 
Doorn, j.van.doorn@pkn.nl, te-
lefoon 8801 888. 

Conferentie over leven en dood

homoseksualiteit in 
de beroepspraktijk 
Op zaterdag 10 november is 
er in Houten een themadag 
over homoseksualiteit in de 
hulpverlening, in de kerk en 
op school. Deze themadag 
biedt een platform voor het 
gesprek over omgaan met ho-
moseksualiteit in de beroeps-
praktijk van hulpverleners, 
docenten, jeugdwerkers en 
ambtsdragers.

Durven homoseksuele jonge-
ren uit de kast te komen op 
school? Is er ruimte voor het 
gesprek met homoseksuele 
gemeenteleden in de kerk? 
En welke rol speelt geloof 
voor cliënten bij het accepte-
ren van hun seksuele identi-
teit? Om met deze vraagstuk-
ken aan de slag te kunnen 
hebben christelijke homo’s 
en les biennes een veilige plek 
nodig. Voor professionals en 
vrijwilligers die actief zijn bin-
nen de kerk, het onderwijs en 
de hulpverlening kan het een 
uitdaging zijn om hun die vei-
lige plek te bieden.
De themadag wordt ge-
houden in kerkgebouw De 
Lichtboog te Houten en be-
gint om 10.00 uur. Voor meer 
informatie over het pro-
gramma en om zich aan te 
melden: www.lccprojecten.
nl/nieuws/themadag. De LCC 
Plus Projecten worden uitge-
voerd door: LKP, ContrariO, 
CHJC, Netwerk Mirre en 
HolyFemales.nl.

je dit soort Bijbelverhalen goed 
overbrengt op je kind(eren) en 
wil je daar met ons over na-
denken, dan ben je van harte 
welkom om na de dienst van 
18 november onder het genot 
van een kop koffie/thee bij ons 

Bijeenkomst over Wonderverhalen
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Marcuskerk. Zie verder onder 
‘Vespers in Zuidoost’.
Zaterdag 10 november is 
het de 65ste keer dat in de 
Marcuskerk bazaar wordt ge-
houden. Geopend van 10.00 tot 
15.00 uur.  Op 15 november om 
15.30 uur komt mevrouw Tirzah 
Middleton, lid van de liberaal 
Joodse gemeente Utrecht, de 
leden van de Ouderensoos iets 
vertellen over de Joodse feesten. 
Na de ochtenddienst van 18 no-
vember is er in de Marcuskerk 
een bijeenkomst voor ouders 
van jonge kinderen, leiding kin-
dernevendienst en andere be-
langstellenden over wonderver-
halen. Zie voor meer informatie 
elders in dit blad.
Het lijkt nog ver weg, maar de 
voorbereidingen voor het kin-
derkerstfeest zijn al in volle 
gang. Als het goed is hebben alle 
kinderen van de Marcuskerk en 
de Nicolaïkerk een uitnodiging 
ontvangen om mee te komen 
zingen en spelen. Heb je de uit-
nodiging niet gekregen, maar 
wil je toch meedoen? Van harte 
welkom. Meld je even aan bij 
iemand van het kinderneven-
dienstteam. Het kinderkerstfeest 
wordt ook dit jaar gehouden op 
kerstavond om 19.00 uur in de 
Marcuskerk. De repetities zijn op 
9, 16 en 23 december van 11.30 
tot 13.00 uur in de Marcuskerk.

Zondag 11 november is de acht-
ste zondag van de herfst en ook 
de gedenkdag van St. Maarten, 
de schutspatroon van onze stad. 
St. Maarten sneed zijn mantel 
doormidden en deelde hem 
met een bedelaar. Dr André 
F. Troost uit Ermelo gaat voor 
in deze dienst en organist is 
Ko Zwanenburg. De lezingen 
zijn Leviticus 19: 1-3 en 9-14 en 
Marcus 12: 28-34. De lezing uit 
Leviticus, die ons aanspoort iets 
te laten liggen aan de randen 
van het maaiveld, geeft te den-
ken. Dat in de voorafgaande 
week de Dag van de Mantelzorg 
is gevierd, doet ook een duit in 
de zak. Geïnspireerd door deze 
gegevens is het lied tot stand 
gekomen dat ik schreef voor 
deze dienst: ‘Mens van God, haat 
schone schijn’. Ko Zwanenburg 
heeft een melodie gemaakt (zie 
elders in dit nummer).
Zondag 18 november is ds Aline 
Barnhoorn de voorganger. De 
evangelielezing uit het roos-
ter van de eerste Dag is Marcus 
12: 38-13: 2 over de penning 
van de weduwe. Organist is Ko 
Zwanenburg.
Om 17.00 uur is er een vesper in 
de Marcuskerk. Zie verder elders 
in dit nummer. 

De huwelijksvoorbereidingscur-
sus heeft als volgende cursus-
data: 14/11 en 28/11, om 20.00 
uur in Huis in de Wijk (pastorie 
Tuindorpkerk, Suringarlaan 1). 
Je kunt je nog opgeven bij ds 
Carol van Wieren of Jacqueline 
Zubcevic (zorjac@online.nl).
Het Kinderkookcafé begint 
weer. Ben je tussen vijf en 
acht jaar oud? Geef je dan op! 
Je hoeft niet eens lid van de 
Nieuwe Kerk te zijn om mee 

citypastoraat  Domkerk

Zondag 11 en zondag 18 no-
vember gaat ds Netty de Jong-
Dorland voor in de dienst van 
Schrift en Tafel. Wekelijks op 
zondagavond om 19.00 is er een 
vesper in het Noordertransept 
van de kerk. Op zondag 11 no-
vember staat deze in het teken 
van Sint Maarten. Deze oecu-
menische Sint-Maartensvesper 
wordt afgesloten met een 
Sint-Maartenslikeurtje na af-
loop. Op zondagmiddag 11 no-
vember vindt het Kinder-Sint 
Maartensfeest plaats. Ook op 
11 november komen de ouders 
van ‘Kerk op schoot’ met kun 
kinderen bij elkaar. Een keer 
per maand vullen zij de crèche-
tijd inhoudelijker in met een 
Bijbelverhaal, gebed en lied. 
Donderdag 15 november is 
aartsbisschop Joris Vercammen 
te gast in de Domkerk met een 
inleiding over de spiritualiteit 
van de Oud-katholieken. Zie el-
ders in dit blad. Meer informa-
tie over de verschillende krin-
gen die plaatsvinden is te vin-
den op www.domkerk.nl. 
Dagelijks is om 12.30 uur het 
oecumenisch middaggebed. 
Op maandagmorgen om 7.00 
uur het ochtendgebed. De 
vespers vinden plaats op zon-
dag en woensdag om 19.00 
uur. Op zaterdagmiddag om 
15.30 uur is er wekelijks een 
concert in het kader van de 
‘Zaterdagmiddagmuziek’. 

Eug Oekumenische 
Studentengemeente
(Janskerk)
 

Kort geleden voltooide Huub 
Oosterhuis zijn hertaling van 
de psalmen:  ‘150 psalmen vrij’. 
We laten deze oude teksten via 
deze hertaling als nieuw tot 
ons spreken. Samen kiezen we 
de psalmen. Aanschaf van het 
boek is niet noodzakelijk. Een 
groep overdag - voor oud en 
jong, voor wie in de ochtend 
tijd kunnen vrijmaken. Dat is 
op de dinsdagen 27 november 
en 18 december van 10.00 tot 
11.30 uur. Begeleiding en opga-
ve: Harry Pals, hpals@xs4all.nl.
Binnen de EUG is een werk-
groep bezig na te denken over 
een Levens-nis in de kerk. Dat 
is een plek waar de namen van 
zowel de overledenen als de ge-
doopten van de gemeente een 
plekje kunnen krijgen. Willem 
Noyons maakte een ontwerp 
voor de nis in het noordertran-
sept. De namen van de over-
ledenen worden gegraveerd 
in een stenen blokje, voor de 
dopelingen komt er een gla-
zen blokje met hun naam erin. 
Op zondag 2 december vindt 
na de kerkdienst een veiling 
plaats om geld bijeen te bren-
gen voor de realisatie van de le-
vensnis. Iedereen is uitgenodigd 
iets ter veiling aan te bieden: 
een voorwerp, zoals een eigen 
kunstwerk of eigengemaakt 
kledingstuk, of een ‘dienst’:  een 
avond oppassen, de tuin wie-
den, je vakantiehuis verhuren, 
voorlezen, cateren, een dag 

shoppen, muziek maken of een 
stylingadvies... zet je talenten in! 
Daarnaast kun je op 2 december 
boeken meenemen ter verkoop 
en zelfgemaakte taarten. Meld 
je goederen en diensten aan 
vóór 16 november bij Marja de 
Groot, marja_degroot@casema.
nl, telefoon 06-3015 9573. Doe 
mee! Alleen met jouw hulp gaat 
de levensnis er komen.

Jacobikerk

In de ochtenddienst van 11 no-
vember vindt er weer een doop-
dienst in de Jacobikerk plaats. 
Wat vinden we belangrijk als ge-
meente? Op die vraag zijn veel 
antwoorden mogelijk: gebed, 
verkondiging, lofprijzing, om-
zien naar elkaar, midden in de 
samenleving staan, toegerust 
worden om het evangelie door 
te geven en nog veel meer. Op 
donderdagavond 22 november 
(20.00 uur in de Pelgrimszaal) wil 
de kerkenraad hierover graag 
in gesprek met gemeenteleden. 
De kerkenraad werkt met de IZB 
aan nieuwe vormen van samen-
werking. Daarom een hartelijke 
en dringende oproep om aan-
wezig te zijn tijdens de avond, 
zodat uw en jouw stem gehoord 
wordt.
Als je van de 120 uur per week 
die je wakker bent, er ongeveer 
tien in en om de kerk door-
brengt, hoeveel blijven er dan 
nog over buiten de kerk? En 
hoe ben je in die uren een vol-
geling van Jezus Christus? Begin 
oktober is een deel van de ker-
kenraad van de Jacobi (20 man/
vrouw) naar Londen gereisd, 
waar St. Pauls Cathedral werd 
bezocht en de bloeiende stads-
gemeenten van All Souls en St. 
Helens Bishopsgate. Hier werd 
onderzocht wat deze gemeen-
ten drijft en hoe ze werken aan 
hun missie. De studiereis heeft 
nieuwe inspiratie gegeven bij de 
uitwerking van het nieuwe be-
leid. Op de gemeenteavond van 
22 november (zie boven) zal hier 
nader op worden ingegaan.

marcuskerk-
Wilhelminakerk 

Zondag 11 november, St. 
Maarten, is de voorganger ds 
Hans Koops. In deze dienst, 
waaraan het Utrecht Gospel 
Choir meewerkt, vieren we de 
oogstdienst. De diaconie neemt 
de volle tassen, bestemd voor 
de voedselbank, graag in ont-
vangst.
Zondag 18 november gaat 
ds Hans Koops voor in de 
Marcuskerk. Tijdens deze dienst 
wordt, in samenwerking met de 
Nicolaïkerk, de eerste van een 
serie van twee kinderneven-plus-
diensten gehouden voor de oud-
ste groep. Na de dienst repeteert 
het kinderkoor voor de dienst 
op eerste advent. Kinderen 
vanaf 4 jaar, die willen meezin-
gen, zijn van harte welkom.
In de Wilhelminakerk is de voor-
ganger ds Marian van Giezen 
in de gedachtenisdienst. Om 
17.00 uur is er een vesper in de 

te doen. Het Kinderkookcafé 
wordt vier keer per jaar gehou-
den op vier aaneengesloten 
zaterdagochtenden. Er wordt 
gekookt, geknutseld, geluisterd 
naar een Bijbelverhaal, gezon-
gen en er worden spelletjes 
gedaan. Je kunt je opgeven via 
kinderkookcafe@nk-utrecht.
nl.  Het Kinderkookcafé duurt 
van 10.00 tot 12.00 uur en vindt 
plaats in de bovenzaal van de 
Nieuwe Kerk. De kosten zijn 6 
euro per serie, dus voor vier za-
terdagochtenden. De data wor-
den vermeld in de agenda als 
de reeks weer plaatsvindt. Kom 
je ook een keer kijken? Heb je 
nog andere vragen? Stuur ge-
rust een berichtje naar Jessica 
Bosch-Marchal, jessica_marchal@
hotmail.com.
Op 14 november is er weer 
een maaltijd voor de oude-
ren van de Nieuwe Kerk en de 
Tuindorpkerk. Vanaf 11.00 uur 
is iedereen van harte welkom; 
er wordt gestart met koffie. Wie 
verhinderd is, gelieve zich af te 
melden uiterlijk maandag 11 
november voor 12.00 uur bij Rie 
de Haas, telefoon 271 3946 of bij 
Hylkje Volberda, 261 3474.
Meer informatie over de Nieuwe 
Kerk kunt u vinden op de web-
site van de kerk: http://www.nk-
utrecht.nl/

Pniëlkerk – 
Triumfatorkerk (West)

Zaterdag 10 november brengt 
MDC De Brug de theater-
voorstelling ‘Rimpelingen’ 
van het STUT theater naar de 
Triumfatorkerk. Een voorstel-
ling over de kunst van het ouder 
worden vanuit verschillende 
culturen. Na afloop is er een na-
gesprek in kleinere groepen en 
een interculturele dialoogmaal-
tijd. Zie de aankondiging op 
www.mdcdebrug.nl.
Woensdagavond 14 november is 
de eerste bijeenkomst van Core 
Vision, een gespreksgroep over 
de kern van het christelijk ge-
loof. Voor wie dat wil is dit ook 
de voorbereiding op het belij-
denis doen op Pinksteren 2013. 
Meer informatie bij ds Pieter van 
Winden.
Op de tweede oecumenische 
thema-avond op donderdag 15 
november in de Dominicuskerk 
geeft huisarts en emeritus-hoog-
leraar Doeke Post zijn visie op de 
zorgsector. Hij ziet een ‘derde 
weg’ waarin de kwaliteit het lei-
dend principe is. Een week later 
(22 november) bespreekt Klaas-
Jan Roodenburg, voorzitter van 
de Stichting Zorgverklaring, het 
belang van het vastleggen en 
regelen van de eigen (gewenste) 
zorg.
Dinsdag 20 november staat 
het ‘Maal & Verhaal’ in de 
Wijkplaats in het teken van 
Ghana en wel in het bijzonder 
ons gemeentecontact met de 
kerk in Accra. 
Zondag 11 november is de 
jaarlijkse Kerk-en-buurt-dienst 
samen met De Wijkplaats. 
Dit jaar is de viering in de 
Antoniuskerk (Kanaalstraat 
200). Pieter van Winden is een 
van de voorgangers. In de 
Triumfatorkerk is een dienst van 
Schrift en Tafel, geleid door ds 
Kronenburg, emeritus-predikant 
van Utrecht, tegenwoordig wo-
nend in Zeist.

Zondag 18 november gaat 
in de Pniëlkerk ds Trees van 
Montfoort uit Nieuwegein voor. 
Zij werkt freelance als predi-
kante, journaliste en communi-
catieadviseur. De muziek in de 
dienst wordt verzorgd door (de 
pianist van) Reflection. In de 
Triumfatorkerk gaat proponent 
– en tevens docent scheikunde – 
Peter Breure uit Harderwijk voor.

Nieuwe | TuindorpKerk
Utrecht

Na het jubileumjaar keert de 
rust weer wat terug in de ge-
meente rond de Tuindorpkerk. 
Natuurlijk gaan we er  alles aan 
doen om ook de honderd te 
halen. Dat doen we door vooral 
verbonden met elkaar te blijven. 
Voor de kleintjes is dit gemakke-
lijk: met vader en moeder mee 
naar de kerk. Vanaf twaalf jaar 
wordt het lastiger. Vandaar dat 
er in de kerk al jaren geleden 
allerlei activiteiten zijn bedacht 
om ook de jeugd aan ons te blij-
ven verbinden. De Twaalf-plus 
groep is één van die initiatieven. 
Zo’n tien keer per jaar een huis-
kamerbijeenkomst en zo’n zes 
keer per jaar een vrijdagavond-
activiteit. Een prima manier om 
met elkaar in contact te blijven 
nu de gang naar de kerk wat 
minder wordt gemaakt. Er blijft 
contact en hopelijk wordt op la-
tere leeftijd het bijzondere van 
een kerkgemeenschap weer on-
derkend.
Ook het Huis in de Wijk blijft 
een belangrijke schakel. Zo werd 
de film Iron Lady door velen 
bekeken in de Blauwe zaal. Op 
woensdag 14 november staat 
Beethoven centraal. Vanaf 
20.00 uur kunt u genieten van 
een muzikaal portret in woord, 
beeld en muziek van de ‘klas-
sieker onder de componisten’. 
Twee weken later staat in De 
week van de armoede het fe-
nomeen voedselbank centraal. 
Buurtpastor Erna Treurniet zal 
vertellen over de voedselbank in 
Overvecht. Het begint om 20.00 
uur. 
En natuurlijk bent u elke zon-
dag van harte welkom. De dien-
sten beginnen om 10.00 uur en 
worden afgesloten met koffie 
en thee. Voor meer informatie: 
tuindorpkerk.nl.

Zuilen (bethelkerk en 
Oranjekapel)
Bezigheden in de Bethelkerk 
zijn er te over, al moest u infor-
matie van onze kant lang mis-
sen. Daar willen we vanaf nu 
verandering in brengen. Als 
Vierplek Commissie Bethelkerk 
zijn we bezig met het verwoor-
den van onze identiteit. We 
willen toe naar een herkenbaar 
profiel. We willen in heel het 
mozaïek dat de PGU wil zijn 
een heldere eigen kleur zijn. We 
noemen ons traditioneel pro-
testant. En fris. Met ruimte voor 
uiteenlopende invalshoeken. De 
gesprekken daarover binnen de 
vierplek commissie zijn vol van 
dynamiek. We willen dat dy-
namische spreken ook binnen 
de vierplek zelf brengen zodat 
profiel en gemeente-zijn sporen 
met elkaar en onze kleur goed 
op de kaart komt. 
We ontwikkelen plannen voor 
een maandelijks Kerk-café op 
de zondagmiddag. Om ruimte 
te bieden aan mensen in onze 
wijk voor wie de zondag al te 
lang duurt. We zijn van plan er 
in 2013 mee te beginnen. 

WIJKNIEUWS

vervolg op pagina 9
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‘KidSjes’

Klokkenatelier
Jan Haasnoot

Voor al uw klokken en
barometers

(reparatie en verkoop)
Vleutenseweg 320, 

Utrecht.
Tel: 030-6034247

www.klokken-barometers.nl

HULPVERLENING

REPARATIE

TUINAANLEG

Hoveniersbedrijf 

T u I N L A N D

Voorjaarklaar maken 
van uw tuin. Tevens 
rooien van bomen. Ook 
voor uw straatwerk, 
schuttingen en 
graszoden. U de klus, wij 
de kennis.
www.tuinensierbestrating.nl 

Tel.030-6865858 
mob. 06-55713383

Afscheid.
Een mensenleven waardig.

David van de Waal · Tineke Ouwerkerk · Liesbeth Kramer · Peter van Bennekom

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpen-
de gebeurtenis. Gevoelens van verdriet, woede,
pijn en gemis strijden om voorrang. In de perio-
de vlak na het overlijden is het soms moeilijk
om de gedachten goed op een rij te krijgen. Dan
is het goed als er iemand is die u zaken uit han-
den kan nemen, zonder de regie over te nemen.

Voortgekomen uit de Protestantse Kerken in Utrecht
zijn de waarden van de kerk nog steeds actueel
voor onze dienstverlening. Wij zijn een kleinscha-
lige organisatie, waarin een persoonlijke benadering

centraal staat. Voor directe hulp na overlijden zijn
wij persoonlijk dag en nacht telefonisch bereikbaar.
PCB Uitvaartzorg heeft ook een InformatieCentrum
in Nieuwegein-Zuid aan de Dorpsstraat 6. U kunt
zich hier vrijblijvend laten informeren over uitvaart-
verzorging, nazorg en gedachtenisvormen. Het
InformatieCentrum is dinsdag, donderdag en vrijdag
geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Een afspraak ma-
ken op andere dagen of bij u thuis is ook mogelijk.
PCB Uitvaartzorg organiseert regelmatig lezingen
en exposities.
Meer informatie vindt u op: www.pcb-uitvaart.nl.

Donaudreef 25 3561 EL Utrecht Telefoon [030] 262 22 44   dag en nacht
Dorpsstraat 6 3433 CH Nieuwegein Telefoon [030] 605 16 30   dag en nacht

PCB
UITVAARTZORG

Lezer, maar geen abonnee?

Met deze bon verzekert u zich elke twee weken van actueel Utrechts 
kerknieuws. Oecumenisch van geest, inspirerende verhalen van 
stadgenoten en volop aandacht voor de rijke christelijke cultuur van 
onze stad!

Ja, noteer mij voor € 30 per jaar – tot wederopzegging –
als abonnee van Kerk in de Stad. 

Dhr/mevr/fam. voorletter(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
straat en huisnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
telefoonnummer (i.v.m. controle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar 
Kerk in de Stad, Eykmanlaan 433, 3571 JR utrecht. 
of stuur een e-mail naar abonnement@protestant-utrecht.nl

U ontvangt Kerk in de Stad per post elke twee weken thuis. k
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Op 10 november oktober voor Zambia: 
schoon drinkwater en gezonde voeding
Zambia is zeer getroffen door de Aids epi-
demie. Om kinderen op te kunnen vangen 
is er een weeshuis gebouwd, het Kacema 
Musuma Children’s Home. Het weeshuis wil 
nu echter een groententuin beginnen.
Op 17 en 18 november voor Nepal: Bouw 
en renovatie van school 
In het Ghorkadistrict in Nepal zijn 120 scho-

len. In totaal 21 scholen hebben dringend hulp nodig. De leerlingen 
krijgen onderwijs in oude vervallen gebouwen, waarvan een aantal 
op instorten staat. Er is dringend behoefte aan nieuwe klaslokalen, 
meubilair en een bibliotheek.
Op 24 en 25 november voor Uganda: Koken op zonne-energie 
De vraag uit de grote, groeiende steden in Uganda naar brand-
hout en houtskool neemt snel toe. Door het verspreiden van solar 
cookers, hooimanden en houtbesparende klei-ovens wordt het 
probleem van brandhoutschaarste aangepakt. Wouden en savannes 
worden hierdoor beschermd.

 op radio en televisie

Rekening 40.000 • Wilde Ganzen in Hilversum. 
w w w . w i l d e g a n z e n . n l

Helpt u mee?

www.kinderdienst.nl

dé website voor 
leiding van kinder-

nevendienst en 
kinderwoorddienst 

Woninginrichting

Ter Hoeve
Voor meubelovertrekken

en meubelreparaties
Bel: (030) 26 17 605

en wij komen langs voor 
prijsopgaven.

Voor een bescheiden 
bedrag komt u in meer 
dan 4000 gezinnen, plm. 
10.000 lezers. 

advertenties@
protestant-utrecht.nl.

Al Uw wensen in dezen kUnnen
VerwezenlijkT worden.

Gansstraat 128-130 te Utrecht
Telefoon: 030 – 2516955

www.narratio.nl
eigentijdse woorden voor eeuwenoude 

verhalen
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Alle kerkgebouwen zijn 
toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers.
Kerkgebouwen aangege-
ven met * zijn voorzien 
van een aangepast toilet.

protestantse kerken 
binnen de PGU

bethelkerk *  
De M. Keizerlaan
Diensten: 10.00 u.
11-11 mw.ds T. Zijlstra, 

Utrecht, bijz. dienst
18-11 dienst in Oranjeka-

pel

Domkerk *
Domplein
Diensten: 10.30 u.
11-11 ds N.J. de Jong- Dor-

land
18-11 ds N.J. de Jong- Dor-

land
15.00 u. ds N. de Jong-

Dorland en mw. H. 
Compagner, dienst 
voor en met mensen 
met een verstande-
lijke beperking

Vespers, 19.00 u.
11-11 oec. St. Maartens-

vesper
18-11 vesper

Evang.-Lutherse kerk
Hamburgerstraat
Diensten:  10.30 u.
11-11 ds K. van der Horst
18-11 mw.ds C. van Opstal

Evang.-Lutherse kerk
De Wartburg 
Kennedylaan
Diensten:  10.00 u.
11-11 mw.ds M. Tuski
18-11 ds C.P. Bouman

Jacobikerk *
St. Jacobsstraat
Diensten: 10.00 u.
11-11 ds A.J. Zoutendijk, 

doopdienst
18-11 dr. W. Dekker, Oos-

terwolde
Diensten: 17.00 u.
11-11 dr. T.T.J. Pleizier
19.30 ds A. Markus, Open 

Dienst
18-11 ds A.J. Zoutendijk

Janskerk *
Eug Oek. 
Studentengemeente
Janskerkhof
Diensten:  11.00 u.
11-11 past. mw. M. Milder
18-11 ds H. Pals

Johannescentrum *
M. van Parmadreef
Diensten:  10.30 u.
11-11 past. H. Schumacher, 

eucharistie
18-11 werkgroep vieringen

marcuskerk * 
Wijnesteinlaan
Diensten:  10.00 u.
11-11 ds J.S. Koops
18-11 mw.ds M. van Giezen
17.00 u. vesper

Nicolaïkerk *
Nicolaaskerkhof
Diensten:  10.00 u.
11-11 ds A.F. Troost
18-11 ds A. Barnhoorn

Nieuwe Kerk *
Bollenhofsestraat
Diensten: 10.00 u.
11-11 ds B.C. van Wieren
18-11 ds P. Warners

Oranjekapel *
Amsterdamsestraatweg
Diensten: 10.00 u
11-11 mw.dr. M. Klomp
18-11 ds T. Zijlstra, gezame-

lijke dienst

Pieterskerk,
Eglise Wallonne
Pieterskerkhof
Diensten: 10.30 u.
11-11 Pr. L. Hamrat
18-11 Pr. L. Hamrat

Pniëlkerk *
Lessinglaan
Diensten: 10.00 u.
11-11 in Antoniuskerk ds P. 

van Winden
18-11 mw. T. van Mont-

foort

Roobolkapel
Corn. Roobolstraat
Diensten: 10.00 u.

Triumfatorkerk *
Marco Pololaan
Diensten: 09.45 u.
11-11 ds J. Kronenburg, 

viering Heilig 
Avondmaal

18-11 prop. J.P.E. Breure

Tuindorpkerk *
Van Riellaan
Diensten: 10.00 u.
11-11 ds P.J. Rebel
18-11 drs. B. van den Berg

Wilhelminakerk  *
Hobbemastraat
Diensten 10.00 u.
11-11 dienst in Marcuskerk
18-11 ds H. Koops

andere kerken

baptisten gemeente
utrecht ‘Silo’
Herenstraat 34-36
Diensten: 10.00 u.
11-11 drs. P. Brongers
18-11 ds A. Noordhoek, ge-

vangenenzondag

Doopsgezinde gemeente* 
Oudegracht 270
Diensten: 10.00 u.
11-11 br. G.J. Prangsma
18-11 mw.ds C. van Eg-

mond, jong en oud 
dienst

geertekerk, *
Remonstrantse gemeente
Geertekerkhof
Diensten: 10.30 u.
11-11 ds H. Siebrand, 

dienst van Woord & 
Tafel

18-11 ds A. Wieringa

gemeenschap 
Wladimirskaja
Zorgcentrum hart van 
Lombok
Kanaalstraat 197
Diensten: 10.30 u.
11-11 geen viering
18-11 25e Zondag na Pink-

steren, vad. P. Bren-
ninkmeijer

Kerk van de verkondiging 
van de moeder gods
Springweg 89
Diensten: 09.00 u.
11-11 23e Zondag na Pink-

steren
18-11 24e Zondag na Pink-

steren

holy Trinity church
Van Limburg Stirumplein
Diensten:  10.30 u.
11-11 Sung Eucharist, Rev. 

D. Maudlin, Remem-
brance Sunday

14.30 u. Choral Evensong, 
Rev. D. Maudlin

18-11 Sung Eucharist, Rev. 
D. Maudlin, 100 
years Holy Trinity

IcF utrecht
mattheuskerk
Hendrika van Tussenbroek-

laan 1a
Diensten: 14.00 u., engels-

talig
11-11 L.J. de Jong
18-11 J.H. Bonhof

Jeruëlkapel, *
vrije Evangelische 
Gemeente Ivoordreef
Diensten: 10.00 u.
11-11 ds Spee, Maaltijd van 

de Heer
18-11 mw.ds R. Meter, Zeist

Leger des heils
Schooneggendreef 27H
Diensten: 10.00 u.
11-11 luit. dhr. M. Potters
18-11 luit. mw. M. Potters

Nederlands 
gereformeerde Kerk
Jeruzalemkerk
Troosterlaan
Diensten: 09.30 u.
11-11 ds M. Janssens, vie-

ring Heilig Avond-
maal

18-11 ds R. Roest
Diensten, 17.00 u.:
11-11 ds M. Janssens
18-11 ds W. van Dijk

Oecumenische onderweg-
kerk blauwkapel
Kapeldwarsweg
Dienst vanaf 2 december

Oud-Katholieke Parochie 
utrecht Ste gertrudis
Willemsplantsoen 2
Diensten: 10.00 u.
11-11 St. Maarten, cele-

brant past. A. Duur-
koop

12-11 17.30 u. Pontifi-
cale vespers van St. 
Maarten, officiant 
Aartsbisschop van 
Utrecht

18-11 25e zondag na Pink-
steren, celebrant 
past. A. Duurkoop

ziekenhuizen

AZu Stiltecentrum
Heidelberglaan
Diensten: 10.00 u.
11-11 past. P. Buis
18-11 past.mw. M. Milder

Diakonessenhuis
Bosboomstraat
Diensten: 10.00 u.
11-11 ds F. Kruijne
17-11 gedenkdag Utrecht
18-11 past. W. Oldenhof

St. Antonius ziekenhuis 
(voormalig mesos) locatie 
Oudenrijn
van Heuven Goedhartlaan
Diensten: 10.00 u.
11-11 ds N.T. Overvliet
18-11 past. W.A. Smit

St. Antonius ziekenhuis 
(voormalig mesos) locatie 
Overvecht
Paranadreef
Diensten: 10.30 u.
11-11 ds J.J. Tersmette
18-11 ds A.J. Hoffmann

Willem Arntsz huis
Lange Nieuwsstraat
Diensten:  10.30 uur
11-11 mw.ds L. Meiling
18-11 ds R. Vredenbregt

zorgcentra

Alb.van Koningsbruggen
Beneluxlaan
Diensten: 10.30 u.
11-11 mw. M. Eikelenboom
18-11 RK

De Lichtkring
Eykmanlaan
Diensten: 17.00 u.
11-11 mw. A. van der 

Schrier- Cuperus
18-11 ds H. Stellingwerf

Rosendael
Indusdreef
Diensten: 10.45 u.
11-11 mw. R. Prins, dienst 

van Woord & Tafel
18-11 mw. M. Braakhuis, 

Woord- en Commu-
nieviering

Swellengrebel
Burg. F. Andreaelaan
Diensten: 10.00 u.
11-11 mw.ds A. v.d. Schrier
18-11 geen dienst

Tamarinde
Neckardreef
Diensten: 10.30 u. 
11-11 mw. T. Peereboom
18-11 mw. M. Jurjens

Tolsteeg
Saffierlaan
Diensten: 10.30 u.
11-11 RK dienst
18-11 dhr. G. Krul

Transwijk
locatie De Zusters
Lomanlaan
Diensten: 10.30 u.
11-11 mw.ds N. Meynen
18-11 mw. A. Dubois-van 

Hoorn

Tuindorp-Oost
Winklerlaan
Diensten  10.00 u.
11-11 dhr. J. Bakker
18-11 mw. E. Kil

Zuylenstede
Perudreef 8
Diensten: 10.00 u.
11-11 mw. A. Dubois- van 

Hoorn
18-11 ds N.W. den Bok

door-de-week

getijdegebeden in de 
Domkerk
Maandag 
7.00 uur Ochtendgebed
Maandag t/m zaterdag 
12.30 uur Middaggebed
Zondag en woensdag  
19.00 uur Avondgebed 

Kapel hoog catharijne
Godebaldkwartier
Diensten ma. t/m vr.: 

12.45–13.00 u
Zaterdag 11.00 u. eucha-

ristie

VRIJDAG 
`t huis aan de vecht
Costa Ricadreef
Dienst: 19.30 u.

Zorgcentrum de 
bijnkershoek
Van Bijnkershoeklaan
Diensten: 15.00 u.

ZATERDAG 
Axion locatie Dr. J.N. 
voorhoeve
Van Heuven Goedhartln 3
Diensten: 10.30 u

Wolvenplein gevangenis
Wolvenplein
Diensten: 10.45 u.

huwelijken

Vrijdag 16 november
Lutherse Kerk
Hamburgerstraat
15.00 u. ds A. Zoutendijk
Bruidspaar I.G.K.P. Cobe-

lens & J.C. Takke

Woensdag 21 november
bethelkerk
De M. Keizerlaan
19.15 uur ds A. Zoutendijk
Bruidspaar R.J. Voogt & 

J.H. Riphagen

kerkd iens ten

In de Bethelkerk is een regionale 
Bibliodrama groep gestart. Deze 
groep is aan het ontstaan uit eer-
dere groepen, overal vandaan. 
Sommigen zijn er voor het eerst, 
anderen kennen deze vorm van 
omgaan met de Schrift al jaren en 
krijgen er geen genoeg van. De be-
geleiding ligt bij Seintje Bos, Auli 
van ’t Spijker en Tineke Zijlstra.
Elke derde maandag van de maand 
is er Bibliodrama om acht uur in 
de Bethelkerk. Ieder is welkom 
om deze vorm van omgaan met 
de Schrift eens mee te maken. Het 

kost vijf euro per keer en we willen 
graag dat je even laat weten dat je 
komt. Want we hanteren een maxi-
mum van twaalf personen. (Mail 
Tineke: j.hutzij@worldonline.nl, 
mobiel: 06-1352 5770).
Op de 11de van de 11de is er in de 
Bethelkerk een bijzondere viering. 
Bezig met het jaarthema ‘leven 
in balans’ willen we in de maand 
voorafgaande aan pakjesavond 
eens kijken waar de weegschaal 
door slaat wanneer we leven voor 
de ‘HEB’. Op deze 11de november, 
de dag van Sint-Maarten, laat zich 
dat raden! Het thema is ‘Kijk MIJ 
nou!! We beginnen om 10 voor 10 

met het zingen van enkele wens-
liederen van gemeentelid Ellen 
Mook.

De Oranjekapel organiseert dit 
jaar een oogstfeest, zie elders in dit 
blad. 
Op zondag 18 november vieren we 
in Zuilen gezamenlijk. Ds Tineke 
Zijlstra gaat voor in de Oranjekapel; 
in de Bethelkerk is dan geen dienst. 
De lezing uit Marcus 12: 38-13:2 
van deze zondag geeft aanleiding 
voor de gedachte ‘geven uit tekort’. 
Interessant thema om in deze vie-
ring onze saamhorigheid te onder-
bouwen.

En dan van een hele andere orde: 
na twintig jaar met veel kundig-
heid en enthousiasme de canto-
rij van de Oranjekapel te hebben 
geleid heeft Annemieke Schuur 
aangegeven te gaan stoppen met 
haar werkzaamheden als cantor. 
Een moeilijk besluit voor haar en 
jammer voor de kapel. Gelukkig 
blijft ze ons tot de zomer muzikaal 
leiden. 

vervolg van pagina 9

zaterdag 10 november
10.00 uur Marcuskerk, 65ste 
bazaar 
10.00 uur Houten, 
kerkgebouw De Lichtboog 
themadag homoseksualiteit 
in de beroepspraktijk
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek ‘Nisi 
Dominus’ van Heinrich Ignaz 
Franz von Biber
20.30 uur Nicolaïkerk, 
jubileumconcert kamerkoor 
Sjanton

zondag 11 november
15.30 uur Nicolaïkerk, 
jubileumconcert kamerkoor 
Sjanton

woensdag 14 november
20.00 uur Huis in de Wijk, 
avond over Beethoven
18.00 uur Oranjekapel, 
oogstfeest
donderdag 15 november
15.30 uur Marcuskerk, 
Ouderensoos met Tirtzah 
Middleton over Joodse 
feesten
20.00 uur Dominicuskerk, 
visie op de zorgsector 
door huisarts en emeritus-
hoogleraar Doeke Post 
20.00 uur theehuis Domkerk, 
gesprek met Aartsbisschop 
Joris Vercammen 
20.00 uur Geertekerk, 
voorlichtingsavond 
‘Beleggen in... God?’ met ds 
Ruben van Zwieten
20.00 uur in de Marcuskerk, 
thema-avond over ‘kunst van 
het ouder worden’

zaterdag 17 november
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
orgelconcert Jan Hage 
(speelt Charles-Marie Widor)

dinsdag 20 november
18.00 uur De Wijkplaats, 
Maal & Verhaal

donderdag 22 november
19.30 uur Bethelkerk, dansen 
voor jong en oud met 
Blossom030

vrijdag 23 november
19.30 uur Wilhelminakerk, 
bonte avond rond thema 
‘Geloof, hoop en liefde’
20.00 uur Geertekerk, 
Meezingnacht

zaterdag 24 november
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek met 
Domcantorij

zondag 25 november
11.00 uur Rafaëlkerk 
(Overvecht), eucharistie met 
afscheid Peter van Kessel
14.00 uur hoek Nieuwe 
Gracht/Agnietenstraat, start 
diaconale wandeling tegen 
armoede

AGENDA

zo 11 nov Hand. 18:1-11
ma 12 nov Hand. 18:12-22
di 13 nov Marcus 11:1-11
wo 14 nov Marcus 11:12-26
do 15 nov Marcus 11:27–12:12
vr 16 nov Marcus 12:13-27
za 17 nov Marcus 12:28-34

zo 18 nov Marcus 12:35–44
ma 19 nov 2 Tess. 1:1-12
di 20 nov 2 Tess. 2:1-12
wo 21 nov 2 Tess. 2:13-17
do 22 nov Openbaring 1:1-9
vr 23 nov Openbaring 1:10-20
za 24 nov Marcus 13:1-13

LEESROOSTER

De komende weken ver-
meldt het leesrooster van 
het Nederlands bij bel-
genootschap de volgende 
bijbelgedeelten:
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kerk in de stad

IS EEN UITGAVE VAN DE PROTES-

TANTSE GEMEENTE UTRECHT EN 

VERSCHIJNT ALS REGEL EENS IN 

DE VEERTIEN DAGEN

REDAcTIE
Elly Bakker, Dina Bouman-
Noordermeer,  Denise Dijk, 
Sietske Gerritsen, Arie 
Moolenaar, Frans Rozemond 
(DMO)

hOOFDREDAcTEuR
Peter van der Ros

REDAcTIEADRES
Eykmanlaan 433, 
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542 
fax 271 2888
email: kerkindestad@protestant-
utrecht.nl

Kopij kerkdiensten mailen 
naar: preekrooster@protestant-
utrecht.nl

WIJKcORRESPONDENTEN
Citypastoraat Domkerk: Bram 
Schriever. Eglise Wallonne: 
Anneke van Steenwijk. EUG 
(Janskerk): Teunis Hol. 
Jacobikerk: Stevien Gardenier.
Marcus-Wilhelminawijk: 
Anne-Marie Rutgers. 
Nicolaïkerk: Steven Slappendel. 
Nieuwe Kerk: Karin 
Oostenbruggen. Overvecht: 
Bettina van Santen. West 
(wijkgemeente Pniëlkerk 
Triumfatorkerk): Henno 
Willering. Tuindorpkerk: Jan 
Verkerk. Zuilen: Annemieke 
Schuur.

SLuITINgSTIJD
Tien dagen voor verschijning,
berichten negen dagen voor  
verschijning 10.00 uur.

ADmINISTRATIE
Eykmanlaan 433, 
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542
abonnement@protestant-
utrecht.nl. Voor een abonne-
ment op Kerk in de Stad vragen 
wij per adres een bijdrage van 30 
euro per jaar in de productie- en 
verzendkosten. Elk jaar ont-
vangt u in april een acceptgiro 
om de betaling te voldoen.

ADvERTENTIES
Eykmanlaan 433, 
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542
Tarief op aanvraag, sluitingstijd 
tien dagen voor verschijning.
Rouwadvertenties tot vrijdag 
voor verschijnen, per fax 
084 -739 2945. Digitaal aanleve-
ren van advertenties kan ook:
advertenties@protestant-
utrecht.nl.

bANKRELATIE
Kerk in de Stad te Utrecht
ING  766042.

gRAFISchE vERZORgINg
theologische uitgeverij 
Narratio®, Gorinchem
www.narratio.nl

kerk  stadin 
de

Charissa Bakema

Blossom030 houdt op 22 
november samen met en in 
de Bethelkerk een dansfeest 
voor jong en oud. 

Dat klinkt misschien heel nor-
maal, maar dat is niet zo. In onze 
samenleving zie je steeds vaker 
dat mensen alleen nog maar op-
trekken met mensen van onge-
veer gelijke leeftijd. En dat is jam-
mer, een veelvuldig gemiste kans 
zelfs. Want het is heel interessant 
om verhalen te horen over het 
leven in 1950 of 1960. En het is 
boeiend om te horen hoe jonge 
mensen de wereld beleven, bij-
voorbeeld over ‘couch-surfing’ 
of waarom ze een ‘blinde tocht’ 
lopen. Bovendien, hoe lang is het 
geleden dat je hand in hand met 
iemand die dertig jaar ouder of 
veertig jaar jonger of vijftig jaar 
ouder dan jij, de cha cha cha, de 

quickstep of de vogeltjesdans 
hebt gedanst? Misschien heb je 
dat nog nooit gedaan! Verbreed daarom je wereld 

en kom ook! Je danst de ster-
ren van de hemel onder be-
geleiding van live-muziek. 
Jazzy grooves, Salsa en retro 
goldenoldies passeren de revue. 
Mocht het niet zo lukken, dan is 
er een danslerares voor aanwij-
zingen aanwezig. De toegang is 
gratis, drankjes zijn voor eigen 
rekening. Je kunt natuurlijk zelf 
een jonge of oude danspartner 
meenemen, maar als je niet zo 

succesvol bent op deze dating-
markt, wil Blossom030 je tijdens 
de avond ook aan een dans-
partner helpen. Ook kinderen 
die het leuk vinden om te dan-
sen en te feesten zijn van harte 
welkom!

De dresscode is: feest; tijd: 19.30 
tot 21.30 uur, toegang gratis. 
Meer informatie staat op www.
blossom030.nl, mail: info@blos-
som030.nl.

JONG EN OUD DANSEN MET BLOSSOM030 IN BETHELKERK

Beentjes van de vloer!

Vrijdag 23 november - NB ge-
wijzigde datum - wordt een 
avond om naar uit te kijken. 
Dan gaat de Marcus-Wilhel-
minagemeente zich van haar 
leukste en creatiefste kant la-
ten zien. Iedereen: jong, oud 
en alles daar tussenin kan dan 
laten zien/horen/proeven hoe 
creatief je kunt zijn rond de 
woorden ‘Geloof, hoop en lief-
de’ – jaarthema van deze wijk-
gemeente. De bonte avond is in 
de Wilhelminakerk aan de Hob-
bemastraat.

Dat kan bijvoorbeeld in de 
vorm van muziek, poëzie, ver-
halen vertellen, sketches, iets 
interactiefs met de hele zaal, 
beeldende kunst en wat ieder-
een maar weet te verzinnen 
rond het thema.
Waar kun je zoal aan denken? 
· muziek: zelf muziek ma-

ken/zingen, maar ook iets 
laten horen wat jou raakt 
of aanspreekt (we hebben 
gehoord dat in elk geval de 
Vliegende Panters voorbij 
zullen komen)

· poëzie: een zelfgeschreven 
gedicht voordragen, of een 
mooi of grappig gedicht van 
iemand anders

· een leuk/mooi/spannend/
ontroerend verhaal vertel-
len of voorlezen

· een sketch opvoeren, alleen 
of met anderen

· iets interactiefs met de hele 
zaal

· een schilderij of beeldhouw-
werk of… laten zien/ten-
toonstellen

· kun je iets speciaals, of ge-
woon iets leuks? Laat het ons 
zien en verras ons!

· wat je maar kunt verzinnen 
over ‘geloof, hoop en liefde’

Per optreden maximaal vijf mi-
nuten. Aanmelden uiterlijk 10 
november. Wie niet zelf wil op-
treden, kan ook een bijdrage le-
veren in de vorm van iets lekkers 
bij de koffie of de borrel. Graag 
bij aanmelding aangeven wat 
voor iets je/u gaat doen, en wel-
ke apparatuur ervoor nodig is. 
We houden ook een verloting 
(loten kosten één euro) met 
mooie prijzen, om de wijkkas te 
spekken. 
Vooraf en in de pauze is er kof-
fie/thee/limonade; na afloop 
een drankje en hapje. 
We beginnen bijtijds, om 19.30 
uur, zodat ook kinderen min-
stens een deel van de avond mee 
kunnen maken en mee kunnen 
dóen. Voor hen is de inloop al 
vanaf zeven uur.
Kortom: het wordt een avond met 
voor elk wat wils. Mis het niet!

Marian van Giezen

 * Jong en oud gaan voor goud! (foto Blossom030).

Op 11 november, de dag van Sint-Maarten, bestaat het 
Diaconaal Platform Utrecht (DPU) drie jaar. Het DPU ‘viert’ 
zijn derde verjaardag met een inzamelingsactie voor de 
voedselbanken in Utrecht. 

Veel kerken geven al maandelijks, soms zelfs wekelijks, produc-
ten aan de voedselbanken. Ook is een aantal voedselbanken on-
dergebracht in kerkgebouwen en kerken leveren een belangrijk 
deel van de vrijwilligers. De bedoeling van de grote gezamenlij-
ke actie op 11 november is dat kerkleden maar vooral ook niet-
kerkleden producten inzamelen. Kerken die aan de actie mee-
doen zijn te vinden op de website www.dputrecht.nl. 
De Domkerk is in ieder geval van 10.00 tot 16.00 uur geopend 
voor iedereen die voedselproducten wil inleveren.
Het DPU is een samenwerkingsverband van circa dertig kerken 
en christelijke organisaties die hun handen ineen hebben gesla-
gen om de zorg aan armen en zwakkeren te bundelen. Er wordt 
zoveel mogelijk samengewerkt met de gemeente Utrecht en an-
dere organisaties.
Coördinator Ageeth Weelink: “Steeds vaker wordt er een beroep 
gedaan op de gewone burger, om er te zijn voor je buurman of 
buurvrouw die onze hulp nodig heeft. Als kerken doen we dit 
graag, uit liefde voor onze medemens en op veel verschillende 
manieren.”
Dat het DPU is opgericht op de naamdag van de Utrechtse 
schutspatroon Sint-Maarten is niet geheel toevallig. Het beroem-
de verhaal van Sint-Maarten, waarin hij zijn mantel deelde met 
een bedelaar die niets had, zien de kerken als voorbeeld.

Arie Noordermeer

Bonte avond 
in Wilhelminakerk

Inzamelingsactie 
voor voedselbanken


