
Sietske Gerritsen

Met het oplaten van 48 
lichtgrijze ballonnen, één 
voor elk weggevoerd Joods 
weeskind van het Centraal 
Israëlitisch Weeshuis aan 
de Nieuwegracht, is woens-
dag 18 juni de campagne 
van start gegaan om het 
Joods monument daadwer-
kelijk te realiseren.

Zoals al eerder in Kerk in de Stad 
te lezen was, is er vergunning 
verleend om dit monument te 
plaatsen aan de Johan van Olden-
barneveltlaan, vlakbij het Spoor-
wegmuseum, een plek waar alle 
in totaal 1.224 Joden langs liepen, 
toen ze via het toenmalige Ma-
liebaanstation afgevoerd werden 
naar Westerbork en verder naar 
de concentratiekampen in Duits-
land en Polen.

Bronzen sjofar
Het plan is om op 4 mei 2015, 
zeventig jaar na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog, dit mo-
nument, bestaande uit een sjofar 
van brons en een gedenkmuur 
met alle namen en een barcode, 
te onthullen.

Het monument gaat 175.000 
euro kosten. Iedereen krijgt de 
mogelijkheid om zijn bijdrage 
te leveren door de symbolische 
adoptie van een van de 1.224 

namen, om zo een gebaar af te 
geven dat de stad Utrecht deze 
wond nooit wil vergeten. Deze 
adoptie kost 50 euro per naam 
en wie meedoet door op de 

website de toets ‘adopteer een 
naam’ in te drukken, krijgt een 
certificaat.
Meer informatie op www.joods-
monumentutrecht.nl.
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Orgelzomer

Zowel in de Dom- als in de 
Jacobi- en de Nicolaïkerk zijn 
deze zomer weer wekelijks or-
gelconcerten. In de Jacobikerk 
zijn er behalve avond- ook lunch-
concerten. In de Domkerk valt 
het orgelzomerprogramma in de 
reeks Zaterdagmiddagmuziek.

5
Bangladesh

Komend najaar houdt Kerk in 
Actie een jongerenreis naar 
Bangladesh, waarvoor nog plaat-
sen open zijn. In september is er 
een voorbereidingsweekeinde. 
De reis, georganiseerd door 
Togetthere en JOP, kost 875 
euro. Meer nieuws hierover staat 
op de jongerenpagina.

6
Doopvonten

We beginnen met de miniserie 
over doopvonten, deze zomer 
het thema van Kerken Kijken 
Utrecht, met de katholieke 
kerken. Dat zijn er drie van de 
twaalf op de KKU-route door de 
binnenstad: de Augustinuskerk, 
Catharinakathedraal en de 
Willibrordkerk. 

7 
Psalmenschilder

Deze zomer zijn in de 
Nicolaïkerk schilderijen te zien 
van Henk Pietersma. Deze Fries 
heeft alle 150 psalmen geschil-
derd. Van elke psalm maakte hij 
een impressie, soms non-figura-
tief, maar ook van herkenbare 
voorstellingen, in heldere kleu-
ren. Boeiende composities. 

12

Emmy Sieg en 
Jeroen ’t Hart
diakenen Marcus-Wilhelminawijk

Soms zou je als diaken wel 
overal tegelijkertijd willen 
zijn, maar dat kan eenvou-
digweg niet. Met z’n allen 
doen we wat we kunnen, en 
wat we kunnen, dat doen 
we zo goed mogelijk. 
Er is veel aan de hand in 
onze samenleving, ook 
omdat de overheid zich 
steeds verder terugtrekt in 
het zorgen voor mensen die 
juist zorg nodig hebben. 
Wij, diakenen, weten ons in 
het ambt gesteund door be-
trokken gemeenteleden die 
telkens weer gehoor geven 
aan onze oproep tot diaco-
naal handelen.

In de veertigdagentijd was er 
weer aandacht voor verschil-
lende diaconale projecten: de 
kaarsengroet aan gemeentele-
den die aan huis zijn gebonden; 
de veertigdagencampagne van 
Kerk in Actie met elke week een 
goed doel waarvoor gespaard 
kon worden met de spaardoos-
jes en bovendien nog een extra 
collecte voor de vluchtelingen in 
Zuid Soedan; de paasgroetenac-
tie, eveneens van Kerk in Actie 

waarvoor we kaarten schreven 
aan gevangenen.

Zie verder pagina 4: 
Zorg voor onze naasten

DIACONAAT OP  WERKVELD MARCUS-WILHELMINAWIJK

“Je zou wel overal tegelijk 
willen zijn”

Campagne Joods 
monument van 

start gegaan

Eerste zomernummer
In dit eerste zomernummer van Kerk in de Stad maken we een be-
gin met de miniserie over doopvonten, wat het leidende thema is 
van het Kerken Kijken Utrecht-seizoen 2014. Verder artikelen over 
de orgelzomer in onder meer de Jacobikerk en een verslag van de 
stadswandeling langs de onlangs gereedgekomen tegeltableaus.
Verder in deze editie de kerkdiensten voor vier weken, omdat pas 
op 25 juli het volgende nummer verschijnt. Het financieel jaarverslag 
2013 van de Protestantse Gemeente Utrecht staat gepland voor het 
volgende zomernummer. Kopij voor die editie dient maandag 7 juli 
al binnen te zijn; wijknieuws en korte berichten kan de eindredactie 
(kerkindestad@protestant-utrecht) een dag later nog verwerken.
Het derde en laatste zomernummer verschijnt op 21 augustus. 

* Emmy Sieg en Jeroen ’t Hart, zittend op een van de social sofa’s bij de Marcuskerk (foto Jaap Bosma).

* Met het oplaten van 48 ballonnen symboliseerde de Stichting Joods Monument Utrecht vorige week woensdag-
avond de even zo veel uit de stad weggevoerde en nooit meer teruggekeerde kinderen (foto John Haakmat). Inzet: 
zo komt het monument bij het Spoorwegmuseum er volgend jaar uit te zien.
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Rijk Schipper 

Is het geloof iets individu-
eels of iets gemeenschap-
pelijks?
Een persoonlijke band met 
God is zeker belangrijk: 
‘ik en de Heer’. Het is mo-
gelijk God te zoeken door 
in te keren in jezelf. Dan 
komt men via de ziel tot 
God. Dit is de weg van het 
piëtisme: Jezus wordt gebo-
ren in mijn hart. Het voor-
deel hiervan is: zuiverheid. 
Je bemoeit je niet met an-
dermans zaken, alleen met 
die van jezelf. Het nadeel 
ervan is dat je te veel met 
jezelf bezig bent en te wei-
nig oog hebt voor anderen. 
Deze weg kan leiden tot 
een tekort aan zendings-
bewustzijn, en ook tot een 
te weinig kritische houding 
ten opzichte van de wereld 
om je heen.

Voor geloven in gemeenschap 
geldt: ‘wij en de Heer’. De samen-
komsten zijn dan belangrijk: geza-
menlijk belijden wij Gods naam. 
Het voordeel hiervan is: oog voor 
anderen, zowel in de kerk als in de 
samenleving. Dan is er aandacht 
voor het handhaven van het recht, 
in het bijzonder ten bate van de 
zwakkeren. Er is missionair be-
wustzijn: de wereld moet worden 
geheiligd. Het nadeel ervan is dat 
het geloof te zeer naar buiten kan 
worden gericht, met verwaarlo-
zing van het persoonlijke geloofs-
leven. De grens tussen geestelijk 
en politiek engagement kan ver-
vagen. In de jaren zeventig wilde 
men de kerk ‘binnenstebuiten ke-
ren’; activisme vierde hoogtij. Na 
glorieuze hoogtepunten volgde 
een pijnlijke achteruitgang.

Middenweg
Een middenweg zou kunnen zijn: 
innerlijk leven als basis voor het 
uiterlijke. Zoals een lichtbron zelf 

licht bevat om het aan anderen 
mee te delen. De zon blijft stralen, 
hoeveel licht zij ook afstaat! De 
kerk kan een lichtbron zijn voor 
de wereld. Als wij het geloofsleven 
in de kerk bevorderen, zal dat lei-
den tot een groter licht.
In de Bijbel komen wij zowel in-
nerlijk leven als maatschappelijk 
engagement tegen. Voor Jesaja is 
recht een centraal thema. Het 
is zijn taak het goddelijke recht 
te verkondigen en te bewaken. 
In zijn tijd is rechtspleging niet 
iets van professionals maar van 
de hele gemeenschap. Hoewel 
de rechtspleging in onze tijd aan 
professionals is uitbesteed, is de 
publieke belangstelling zeker van 
gewicht. Sommigen pleiten voor 
de invoering van juryrechtspraak 
in Nederland.

Godsstaat
Jesaja voorziet de Godsstaat: 
rechtvaardigheid heerst; de rech-
ters zijn rechtvaardig; de rechten 

van de zwakkeren worden geres-
pecteerd. Maar ook voorziet hij 
tijden van crisis: anarchie en op-
komst van politieke avonturiers. 
Denk ook aan het ‘wilde kapita-
lisme’!

Jesaja’s klachten over maatschap-
pelijke misstanden zijn gericht tot 
bepaalde personen, maar zij staan 
in een breder perspectief. Het gaat 
om het realiseren van Gods heil in 
onze wereld. God is de machtige: 
Hij heeft de touwtjes in handen. 
Steeds moet God vaststellen dat 
wij mensen onwillig zijn en ons 
tegen zijn wil verzetten. Maar ook 
bereiken ons steeds nieuwe uitno-
digingen, bij monde van de profeet. 
Uiteindelijk zal Gods Rijk aanbre-
ken, onder leiding van de Messias. 

Kind in bus

Rijdend in de bus
schreef het kind
op de beslagen ramen trots
het pas geleerde alfabet:
A tot en met Z

door zijn lach
liet het de letters dansen
en schreef zo toverwoorden
in mijn dag –

Oeke Kruythof

Aan de overkant

MAANDAG
Met kleine rukjes schuift zij
het gordijn opzij
heft haar hand als groet
trekt haar ochtendjas
wat dichter om zich heen
slecht ter been
schuifelt ze van
tafelrand naar stoel
na het ontbijt
raak ik haar kwijt
aan de dag
haar glimlach
blijft me bij
achter mij valt de 
voordeur in het slot

VRIJDAG
met kleine rukjes
schuif ík het gordijn opzij
een zwarte limousine
staat glimmend in
het ochtendlicht
aan de overkant
blijven de gordijnen dicht

Cobie Ruijgrok

Inspiratie

Omgeven op een groene mat
het wit van de krokussen
het geel van boterbloemen
in een wolkeloze zonnige dag
weet je deze knipoog
te vangen
de dag staart
wijdopen aan
terwijl honderd meeuwen
schreeuwen
in de nieuwe morgen
ontegenzeggelijk is dit
de dag waarop beelden inspireren
poëzie te schrijven
die in de schaduw
moet staan
van de vorige…

Eddy Lie

Overdenking

Verleden soms al 
zover weg.
Dan weer bijna tastbaar,
dat leven van voorbij.
Geef kans aan
wat komen gaat,
zonder vragen
zonder schuld.
Veeg ruimte aan
schoonheid zo dichtbij.
Dan pas kan je leven
zonder oude pijn.

Fredy Schild

Lichtbron voor de wereld
MEDITATIEF 

MOMENT

Arie Noordermeer
secretaris UKG

Op 25 juni was het exact 
vijfhonderd jaar geleden 
dat de Utrechtse kluizena-
res, mystica en dichteres 
Suster Bertken het tijdelij-
ke voor het eeuwige verwis-
selde. Zij stond in Utrecht 
zó hoog in aanzien, dat 
tijdens haar begrafenis de 
klokken van de Dom zo 
lang en uitgebreid geluid 
werden als men normaal 
alleen voor prelaten deed. 

Suster Bertken stierf op 87-jarige 
leeftijd nadat ze 57 jaar lang in 
een kluis van drie bij vier meter 
in de Buurkerk geleefd had. Van 
daaruit diende zij talrijke burgers 
en bestuurders met raadgevingen 
en voorbeden.  

Na precies 500 jaar klonken ter 
nagedachtenis aan Suster Bertken 
klokken vanuit twee torens: de 
Buurtoren en de Domtoren. De 
luidingen begonnen om 19.30 uur 

en waren in de hele binnenstad 
goed te horen. Aansluitend hiel-
den het Utrechts Klokkenluiders 
Gilde (UKG) en het Literatuur-
huis een literair programma in het 
Literatuurhuis. Suster Bertken liet 
enkele boekjes met gebeden en 
gedichten na, waardoor ze een 
plaatsje heeft gekregen in de Ne-
derlandse literatuurgeschiedenis.

De leden van het Utrechts Klok-
kenluiders Gilde luiden op zon- 
en feestdagen op tal van torens in 
de stad de klokken met de hand. 
In de Buurtoren zijn elke zaterdag 
tussen 17.00 en 17.30 uur klok-
kenluiders aan het werk voor de 
wekelijkse luiding.

Klokkenluiders gedenken 500ste 
sterfdag Suster Bertken

* De Bertkenklok hangt al tien jaar 
in de Buurtoren en wordt wekelijks 
geluid door leden van het UKG.

Ko Zwanenburg
cantor-organist Nicolaïkerk

Tijdens de cantatevesper op zon-
dag 29 juni om 17.00 uur wordt de 
cantate ’Meine Seele erhebt den 
Herrn’ (BWV 10) van J.S. Bach ten 
gehore gebracht. Bach schreef deze 
cantate voor het feest van Maria 
Heimsuchung. 

Hoewel in de theologie van Luther Maria niet 
meer gezien werd als middelares, werd een 
aantal Mariafeesten nog wel gevierd. Deze 
feesten: Maria reiniging of Maria lichtmis (2 fe-
bruari), Maria boodschap (25 maart) en Maria 
bezoek (Heimsuchung / Visitatie, 2 juli) geba-
seerd op verhalen uit de Bijbel bleven staan op 
de liturgische agenda van de lutherse kerk. De 

lezing voor het feest van Maria Heimsuchung 
is Lukas 1: 39-56: het verhaal van het bezoek 
van Maria aan Elizabeth. Elizabeth herkent in 
Maria de moeder van de Messias en wordt 
vervuld met de Heilige Geest. Maria zingt dan 
haar bekende lofzang: het Magnificat. In de ge-
schiedenis van de kerk heeft het Magnificat 
een vaste plaats gekregen in de vesper.
Het Magnificat inspireert en inspireerde veel 
componisten. Van Bach zijn twee vocale wer-
ken over Maria’s lofzang bekend. Het bekende 
Magnificat (BWV 243), geschreven voor de 
vespers op eerste kerstdag in 1723 en de can-
tate ‘Meine Seel erhebt den Herren’ (BWV 
10). De eerste uitvoering van deze laatste 
cantate was op 2 juli 1724 in de Thomaskirche 

te Leipzig. De tekst is voor een 
groot gedeelte gebaseerd op Ma-
ria’s lofzang. In een aantal delen 
van de cantate wordt op de Bij-
beltekst vrij geparafraseerd. De 
dichter van deze teksten is onbe-
kend. Men vermoedt dat deze ge-
schreven zijn door het hoofd van 
de Thomasschule, Andreas Stübel 
(1653-1725) met wie Bach nauw 
samenwerkte. 

Koralen
BWV 10 behoort tot de cyclus 
van de koraalcantates. In deze 
cantates klinkt altijd de melodie 

van een koraal in het openings- en slotkoor. 
Soms komt de melodie ook nog terug in een 
ander deel: in BWV 10 in deel 5. Bach gebruikt 
in BWV 10 als melodie de zogenaamde ‘Tonus 
peregrinus’, een reciteertoon afkomstig uit het 
gregoriaans. Deze reciteertoon was zeker bij 
de kerkgangers van Leipzig bekend. Vaak werd 
deze gebruikt in de vespers. Ook citeert Bach 
deze in zijn orgelbewerking Fuga sopra il Mag-
nificat BWV 733.
Naast de Bachcantate zal tijdens de vesper de 
anthem ‘O sing unto the Lord a new song’ van 
Georg Friederich Händel worden uitgevoerd. 
Händel schreef dit werk in 1714. De eerste 
uitvoering was in de Chapel Royal van het St 
James Palace in Londen. Deze anthem stamt 
uit dezelfde tijd als het Utrechter Te Deum en 
Utrechter Jubilate. De tekst is ontleend aan de 
feestelijke Psalmen 96 en 98. De gelijknamige 
anthem van Henry Purcell zal Händel zeker 
hebben geïnspireerd.

In deze vesper is de voorganger ds Idelette 
Otten uit Vleuten en de organist is Berry van 
Berkum. De vocale solisten zijn: Esther Putter, 
sopraan; Harm Huson, altus; Henk Gunneman, 
tenor en Michiel Meijer, bas. Verder wordt er 
meegewerkt door de Cappella di San Nico-
laï en de Vespercantorij onder leiding van Ko 
Zwanenburg. De toegang is vrij, bij de uitgang 
is er een collecte ter bestrijding van de onkos-
ten. De vesperdienst begint om 17.00 uur.

Cantatevesper in de Nicolaïkerk

* Cantatevesper in de Nicolaïkerk (foto Steven Slappendel).
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Vespers in Zuidoost
Op zondag 29 juni is er om 
17.00 uur een cantatevesper 
in de Nicolaïkerk. Uitgevoerd 
worden de cantate ‘Meine Seel 
erhebt den Herren’ (BWV 10) 
van J.S. Bach en ‘O sing unto 
the Lord a new song’ van G.F. 
Händel. Voorganger is ds Ide-
lette Otten uit Vleuten en ver-
der werken mee de Cappella di 
San Nicolai, vocale solisten en 
de Vespercantorij onder leiding 
van Ko Zwanenburg en organist 
Berry van Berkum. Meer infor-
matie in het artikel elders in dit 
nummer.
In de zomermaanden juli en au-
gustus zijn er geen vespers in 
de Marcuskerk, maar wel op de 
eerste zondagen in de Nicolaï-
kerk. 
Op 6 juli gaat ds Marian van 
Giezen voor in de vesperdienst. 
Het thema is ‘Gods Geest’ en 
de lezing Ezechiël 36: 22-28 en 
de Psalm 149. Enkele leden van 
de Vespercantorij onder leiding 
van Ko Zwanenburg werken 
mee. Zij zingen de Lofzang van 
Maria van Christiaan Winter. 
Berry van Berkum is organist. 

Laatste concert in
seizoen Domkerk
Zaterdagmiddag 28 juni om 
15.30 uur wordt het seizoen 
2013/2014 van de Zaterdag-
middagmuziek Domkerk afge-
sloten met een concert door 
solisten, koor en orkest van de 
Domcantorij onder leiding van 
Remco de Graas. Op het pro-
gramma staat onder andere het 
‘Magnificat’ van Carel Philipp 
Emanuel Bach.
Op 5 juli begint de Orgelzomer 
in de Domkerk: elke zaterdag-
middag in juli en augustus is er 
om half vier een orgelconcert 
met internationale uitvoeren-
den. Zie hiervoor het artikel op 
pagina 5.

Stilteviering in 
Joh. Bernarduskerk
In de Johannes-Bernarduskerk 
aan de Oranje Nassaulaan is 
op zaterdag 5 juli weer een 
stilteviering. Deze viering, naar 
de orde van Taizé is elke eerste 
zaterdag van de maand in dit ka-
lenderjaar, uitgezonderd augus-
tus en november.
De stilteviering begint om 18.30 
uur en is vrij toegankelijk voor 
iedereen.

Nagenieten van
Pinksteren
We genieten in Overvecht nog 
na van de inspirerende viering 
op eerste pinksterdag in Park 
de Watertoren, met zeven ver-
schillende kerken uit de wijk. 
Wát een samenwerking van 
voorgangers, koor met orkest, 
met politie, catering. Terwijl het 
koor ‘Veni Sancte Spiritus (kom 
Heilige Geest) zong, wisselden 
de zeven voorgangers elkaar af 
in de gebeden. En toen de indi-
vidueel ingevulde briefjes met 
gebeden in het vuur gingen 
en de rook opsteeg naar de 
hemel… brak op datzelfde mo-
ment de hemel open. 
We hebben nog lang ‘nageta-
feld’ op het gras, zittend op de 
bankjes, liggend op plaids, de 
kinderen voetballend en spe-
lend. En we deelden met elkaar 
de broodjes, salades, pannen-
koeken, taarten en wat er al niet 
aan lekkers mee was gebracht. 
We zeiden: tot volgend jaar! 
Maar wie weet hoeven we niet 
eens een jaar te wachten om 
de vreugde van de ontmoeting 
voort te zetten. Want we weten 
elkaar nu te vinden.

Anneke de Klerk

Ds Catrien van Opstal 

In de pinksterdienst hoorde ik een 
bekend verhaal in een mij onbe-
kende versie uit Numeri 11, een 
Oudtestamentische tekst, aan-
gegeven in het leesrooster van 
de Evangelisch-Lutherse kerk in 
Duitsland.
Mijn buurvrouw en ik zaten in de 
bank te grinniken: geen idee dat er 
in de Bijbel watermeloenen en uien 
voorkomen! Israël trekt door de 
woestijn en wordt in leven gehouden 
door het manna dat iedere ochtend 
op hen ligt te wachten als dagelijks 
brood.
“Het samenraapsel van vreemdelin-
gen dat met het volk optrok, was on-
verzadigbaar en ook de Israëlieten 
begonnen weer te klagen. ‘Hadden 
we maar vlees te eten!’ zeiden ze. 
‘We verlangen terug naar de vis die 
we in Egypte volop te eten hadden, 
naar de komkommers en waterme-
loenen, de prei, uien en knoflook. We 
drogen uit, we zien nooit iets anders 
dan dat manna.”
Maar bij deze verrassende woorden 
bleef het niet. God wordt, zo vertelt 
het verhaal, ontzettend boos over dit 
geklaag. Maar Mozes kan er vervol-
gens ook wat van. Mijn buurvrouw 
en ik keken elkaar veelbetekenend 
aan. Zo, dit loog er niet om! Mozes 
begint God uit te foeteren. De tekst 
vervolgt met:
“Waarom doet U uw dienaar dit 
aan? Bent u mij zo weinig genegen, 
dat U mij de last van heel dit volk 
te dragen geeft? Ben ik soms zwan-

ger geweest van dit volk, heb ik het 
ter wereld gebracht? En dan wilt U 
mij gebieden om het in mijn armen 
te dragen, zoals een voedster een 
zuigeling draagt en het zo naar het 
land te brengen dat U zijn voorou-
ders onder ede beloofd hebt?”
Mozes geeft God zo van Jetje en 
voegt er nog aan toe, dat wanneer 
dit Gods bedoeling inderdaad zo is, 
hij maar liever heeft dat God hem 
meteen doodmaakt, dat scheelt 
hem (Mozes) een boel ellende. 
Mozes en God, ze zijn aan elkaar 
gewaagd.
Het loopt goed af, het volk krijgt 
vlees, zij het dat God ze vlees be-
looft tot het ze hun neus uit zal 
komen, - zo staat het er letterlijk -! 
En Mozes hoeft niet alles alleen 
op te knappen. God komt naar de 
ontmoetingstent om met Mozes 
te spreken en zal een deel van de 
geest die op Mozes rust, overdra-
gen op zeventig van de oudsten van 
het volk. Dit laatste overigens, dat 
delen van de geest, was natuurlijk 
de reden dat dit stuk met Pinksteren 
gelezen werd.
Ik herlees het stuk met vakantie-
oren.
Aardsheid, vrijmoedigheid. Dat zijn 
de twee dingen die ik er het eerst in 
hoorde. 
Komkommers en prei staan in onze 
eigen Heilige Schrift, aardser kan 
het toch niet. Daarmee wordt het 
leven in zijn dagelijkse concreetheid 
geëerd. Eentonigheid is niet goed 
voor een mens. Het volk klaagt 
wat mij betreft niet ten onrechte, 

hoe boos God er ook om wordt. 
Verandering van spijs doet eten en 
geeft levensvreugde. Wie weet wat u 
nog eens eet in de zomer(vakantie) 
als u buitenshuis of buitengaats 
bent…
De vrijmoedigheid van Mozes is ver-
bluffend. Het kan ons helpen in ons 
geloof om onbevreesd te zijn en in 
gebed tegen God te zeggen wat wij 
op onze lever hebben. Je bent dan 
bij je eigen kern, bij wat je echt op 
het hart hebt en dan is God ook 
dicht(er)bij. Misschien helpt het ook 
onszelf om ten opzichte van elkaar 
van ons hart geen moordkuil te 
maken. Een verhelderend gesprek in 
uw vakantie, ik wens het u toe.

Er zijn nog twee woorden, trouwens, 
die bij me opkomen. En dat zijn te-
derheid en draagkracht.
In wat Mozes God voor de voeten 
werpt, - ik ben toch niet zwanger 
geweest van dit volk, heb het niet 
gebaard en ik heb ze toch niet ge-
dragen als een voedster haar zuige-
ling - komen in feite de prachtigste 
en teerste beelden voor God tevoor-
schijn. Als Mozes die rollen voor zich-
zelf afwijst, verwijst hij in feite naar 
God zelf. Niet ik, maar U bent dat! 
Een opzienbarend moederlijk beeld 
van God als zwanger, barend en de 
baby aan de borst dragend en daar-
mee een totale omdraaiing van die 
laaiende God. 
Dat we elkaar in de - hopelijke - ont-
spanning van de zomertijd eens van 
een ondergesneeuwde  kant bekij-
ken en elkaar erop aanspreken. Wie 

weet wat er gebeuren kan.
Geestkracht wordt gedeelde draag-
kracht. We hoeven het niet alleen 
te doen. Mozes niet, maar ook wij 
niet. Zomertijd kan een tijd zijn 
om dat weer te voelen en te oefe-
nen. Wanneer  je losser komt uit 
de stress en de strakke organisatie 
van het drukke dagelijkse leven met 
ieder zijn eigen taken en besognes, 
kan je soms weer tot een andere ge-
zamenlijkheid komen met partner, 
familie, vrienden, buren of wie je ook 
ontmoet:  delen en daar plezier in 
hebben.
Goede zomer gewenst!

Bram Schriever

Het belooft weer een 
drukke zomer te worden 
in de Domkerk. 2014 lijkt 
een topjaar te worden als 
we uitgaan van de hoeveel-
heid mensen die de eerste 
maanden van dit jaar de 
kerk bezocht. Veel men-
sen komen op bezoek in 
de Domkerk; als toerist, 
als pelgrim of als stadsbe-
woner die zomaar even de 
kerk in wil lopen. Ook voor 
hen is de kerk een oriënta-
tiepunt te midden van de 
drukte van de stad.  Er is 
ruimte voor bezinning, ge-
sprek, gebed, een kop kof-
fie enzovoorts. 

Maar ondanks de drukte van de 
zomer heerst er ook een rust in 
de kerk; de verstilling van de dag-
kapel en van de gedachteniskapel 
roepen deze rust op en dwingen 

tot reflectie. Het zonlicht wat 
door de ramen binnenvalt en de 
kerk nog mooier maakt draagt 
hier ook aan bij.
Na de kerk bezocht te hebben is 
het dan goed toeven in het Dom-

Café met zich op de prachtige 
pandhof die de Domkerk met 
het academiegebouw verbindt. 
De DomShop van de kerk biedt 
gelegenheid om rond te snuffelen 
tussen boeken, kaarten en allerlei 
religieus materiaal.  

Rondleidingen
Behalve een individuele rond-
gang door de kerk kan men zich 
ook laten rondleiden door de 
medewerkers van de educatieve 
dienst. Naast algemene rondlei-
dingen - steeds aangepast aan 
het niveau van de groep - is het 
mogelijk om te kiezen voor een 
thematisch accent.

Als de laatste toerist verdwe-
nen is, de deuren op slot zijn en 
de stilte van de avond neerdaalt 
over de grafstenen, dan gaat spe-
ciaal voor kinderen de kerkdeur 
open! Zo’n speciale avondrond-

leiding door de Domkerk voor 
kinderen is zowel op 24 juli als 
op 28 augustus. 
Kom luisteren naar de stilte, mid-
denin de stad. En kom kijken hoe 
de kerk waar je misschien vaak 
langs loopt of fietst, er vanbin-
nen uitziet op een zomeravond. 
Waarom bouwden mensen zes 
eeuwen geleden zo’n waanzin-
nig hoog gebouw? We nemen je 
mee op een boeiende ontdek-
kingstocht. Aansluitend is er iets 
lekkers te eten en te drinken in 
het DomCafé. De rondleiding is 
geschikt voor kinderen van 7 tot 
en met 12 jaar, met volwassen 
begeleiding. Tijd: 19.30 tot 21.00 
uur, deur open 19.15 uur. Plaats: 
Domkerk ingang bruine deur te-
genover de Domstraat. Kosten: 
vier euro per persoon; informa-
tie: zie www.domkerk.nl.

Vieringen
Natuurlijk gaan de vieringen ge-
durende de zomermaanden ge-
woon door. Iedere zondag om 
10.30 uur vindt de dienst van 
Schrift en Tafel plaats. Iedere 
middag is om 12.30 uur  het mid-
daggebed waarbij u zo even kunt 
aanschuiven voor een moment 
van bidden, zingen en reflectie. 
Op zondag- en woensdagavond 
is de vesper om 19.00 uur en op 
maandag om 7.00 uur het och-
tendgebed.

Daarnaast is er iedere zaterdag 
om 15.30 de Zaterdagmiddag-
muziek die in de maanden juli en 
augustus bestaat uit een Zomer-
orgelserie. Zie ook: www.dom-
kerk.nl.

Zomeren in de Domkerk

Verandering van spijs
LUTHERS 
GELUID

* Excursie in de Pandhof.

* Middaggebed.
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Missa Bilingua in 
viering Janskerk
Op zondag 6 juli vormt de 
Missa Bilingua de rode draad 
van de zondagse viering in de 
Janskerk. Een klein gelegen-
heidsorkest begeleidt de zang. 
Onder leiding van dirigent Hans 
Leeuwenhage worden voor-
afgaand aan de dienst – vanaf 
half elf - de gemeentepartijen 
ingestudeerd. Het is dut nuttig 
om wat eerder naar de kerk te 
komen.
De Janskerk maakte in novem-
ber vorig jaar tijdens een Lied-
festival kennis met dit nieuwe 
muziekstuk, de Missa Bilingua. 
Deze mis verbindt eigentijdse 
taal en muziek met het Grego-
riaans en Latijn. Nieuwe teksten 
van Sytze de Vries en nieuw 
gecomponeerde muziek van 
de eigen EUG-dirigent Hans 
Leeuwenhage maken deze mis 
- zowel tekstueel als muzikaal 
- letterlijk tweetalig. De Missa 
Bilingua is geïnspireerd op oe-
cumenische liturgie en past dus 
goed in de Janskerk. Zie ook het 
wijknieuws op pagina 9.

Bijbelvereniging
timmert aan de weg
De missie van de Bijbelvereni-
ging bestaat uit het gratis plaat-
sen van Bijbeluitgaven in zoveel 
mogelijk overnachtingsplekken 
in Nederland: in hotels, vakan-
tiebungalows, bed & breakfast-
locaties, op schepen, in zieken-
huizen en verpleeginrichtingen, 
in hospices en gevangenissen. 
Ook in 2013 mocht dit werk 
weer volop doorgaan. Meer dan 
18.000 Bijbeluitgaven kwamen 
onder dak in ruim 1.200 loca-
ties. 

De vereniging werd in 2013 ge-
confronteerd met een verlies 
van ruim € 27.000. Toch worden 
in vol vertrouwen steeds weer 
veel Bijbels geplaatst. De be-
hoefte aan het Woord van God 
blijkt enorm te zijn. Zo was 
vorig jaar de roep vanuit zor-
ginstellingen en gevangenissen 
erg groot en daaraan is ruim ge-
hoor gegeven. 
Het jaarverslag en de jaarreke-
ning over 2013 zijn in te zien via 
de website bijbelvereniging.nl, 
waar ook veel informatie is te 
vinden over het werk dat deze 
organisatie al ruim 65 jaar doet. 
Zie ook pagina 8 in dit blad.

4.644 euro voor 
Amnesty in Zuid
Naar nu pas bekend is gewor-
den, heeft de collecte van Am-
nesty International, die begin 
februari werd gehouden in 
Utrecht-Zuid (Hoograven, Bok-
kenbuurt en Lunetten),  4.644 
euro opgebracht. Ruim zestig 
vrijwilligers hebben gecollec-
teerd. In heel Nederland werd 
dit jaar 1,6 miljoen euro opge-
haald voor het werk van Am-
nesty. Het was de twaalfde keer 
dat mensenrechtenorganisatie 
Amnesty International een lan-
delijke collecte hield. Met giften 
zoals tijdens de collecte, wordt 
het werk van Amnesty blijvend 
mogelijk gemaakt, zoals bijvoor-
beeld voor Nasrin Sotoudeh. 
Deze in 1963 geboren vrouw, 
winnares van de Sacharovprijs 
2012, werd in 2010 veroordeeld 
tot zes jaar gevangenisstraf 
vanwege ‘propaganda tegen de 
staat’. Amnesty voerde actie 
voor haar en in 2013 kwam 
Nasrin Sotoudeh vrij.

(vervolg van voorpagina)

De projecten en acties 
van Kerk in Actie omvat-
ten maar een deel van het 
brede diaconale werkveld. 
Ook het veldwerk waar de 
diaconie mee bezig is en 
mee bezig wil zijn, maakt 
heel concreet waartoe wij 
als kerk zijn geroepen: zorg 
voor onze naasten, oog heb-
ben voor hen die in nood 
zijn, voor hen die moeten 
leven in de marge van de sa-
menleving: Het Knooppunt 
en de Voedselbank, justitie-
pastoraat (waarover hier-
onder meer) plus Toevlucht 
en Villa Vrede: de zorg voor 
de ongedocumenteerden in 
Utrecht, die afgelopen win-
ter zo actueel is geworden.

Ook dit jaar hebben we als wijk-
gemeente aandacht besteed aan 
de paasgroetenactie van Kerk 
in Aktie; we schreven kaarten 
aan Nederlandse gevangenen in 
het buitenland, aan politieke- en 
gewetensgevangenen die door 

Amnesty International onder de 
aandacht worden gebracht en aan 
gevangenen in de Penitentiaire In-
richting in Vught waar Martin van 
Hemert als justitiepredikant van-
uit onze gemeente is uitgezonden.

Justitiepastoraat 
Tot 2013 hield de betrokkenheid 
van de diaconie bij justitiepasto-
raat in dat wij de paasgroeten-
actie coördineerden en in de 
veertigdagentijd een kerkdienst 
bezochten in een van de peniten-
tiaire inrichtingen waar Martin 
van Hemert predikant is, om de 
kaarten uit te delen. Wij vinden 
deze diaconale taak echter zo be-
langrijk dat wij hem in het kader 
van het PGU-beleid als stedelijke 
opdracht op ons willen nemen. 

Zodoende vieren wij (Emmy Sieg 
en Jeroen ’t Hart) sinds vorige 
zomer maandelijks de eredienst 
samen met gevangenen. De ene 
maand in Het Wolvenplein in onze 
stad, de andere keer in Vught. Het 
Wolvenplein is nu gesloten; daar 
zijn we in februari voor de laatste 
keer geweest. 

In maart zijn we twee keer naar 
de Penitentiaire Inrichting in 
Vught gegaan, in april op palm-
zondag om de kaarten uit te de-
len en in mei op Moederdag. We 
hebben daar tegenwoordig twee 
kerkdiensten op twee verschil-
lende afdelingen. Nu we met re-
gelmaat komen, worden wij daar 
- net als de vaste vrijwilligers die 
Martin al jaren ondersteunen - 
steeds meer bekenden, zowel 
voor die vrijwilligers als voor 
de gedetineerden. Er ontstaat 
zodoende met sommigen lang-
zamerhand een band; gesprekken 
voor- en vooral na de kerkdienst 
worden opgepakt waar ze de vo-
rige keer zijn opgehouden. Eén 
van hen wil graag iets terugdoen 
uit dankbaarheid voor onze re-
gelmatige bezoeken en bakt elke 
keer een verrukkelijke appel-
taart, waarvan we na de dienst 
in het keukentje bij de kerkzaal 
allemaal een punt krijgen toege-
schoven. 

Verbondenheid
Door de aanwezigheid van vrij-
willigers en diakenen in de kerk-

diensten wordt de kerk ‘buiten 
de gevangenis’ verbonden met 
de kerk ‘daarbinnen’. Dat spreekt 
Martin elke viering expliciet uit. 
Zo ontmoeten we elkaar: totaal 
verschillende mensen die, ieder 
met zijn of haar eigen zorgen en 
onzekerheden, samenkomen op 
één plaats, waar je een gemeen-
schap vormt. Omdat je allemaal 
zoekt naar ontmoeting met Hem 
die ons samenbrengt, of mis-
schien alleen maar zoekt naar 
een ontmoeting met elkaar. 

Of alleen maar op zoek naar die 
plaats waar je even kunt losko-
men van het alledaagse leven. Een 
adempauze, waar een woord van 
hoop en zegen klinkt, van vrede 
en toekomst, troost en kracht, 
om mee opgericht te worden, 
weer even verder te kunnen.

De verbondenheid met ‘de kerk 
daarbinnen’ reikt steeds verder 
dan alleen het moment van de 
vieringen; zij wordt een wezen-
lijk deel van de invulling van ons 
ambt en wij hopen dat we dit 
werk zo kunnen voortzetten.

OP ZOEK NAAR DE ONTMOETING MET HEM DIE ONS SAMENBRENGT

Zorg voor onze naasten

Arie Moolenaar

Zijn ze u al opgevallen? 
Lopend door de binnen-
stad van het eeuwenoude 
Utrecht bent u vast wel 
verrast. Op de hoek van 
de Oude Gracht bij de 
Bakkerbrug. Die moet u ge-
zien hebben! Voor mij was 
dit ook het eerste tableau 
dat me opviel. Wat hangt 
daar nu? Wat prachtig, wat 
een schitterende kleuren: 
een tegeltableau. Kijken 
wat er op staat. Even vra-
gen aan de vrouw die daar 
heerlijk koffie zit te drin-
ken, of ik even dichtbij 
mag kijken. Dat mag. Het 
verhaal dat vertoond wordt 
is een feest om te zien. “De 
Bakkerbrug naar een aqua-
rel uit 1820”. 

Het gaat om de zuivelmarkt. De 
zuivelproducten zijn per schip 
aangevoerd. Er wordt kaas ver-
handeld, boter, melk en eieren. 
Een groot scherm staat opge-
steld, dat moet de zuivelmarkt 
beschermen tegen de regen, 
wind en de zomerzon. Wat een 
heldere kleuren, wat zijn de men-
sen prachtig afgebeeld in hun 
dagelijkse kleding. Er is een hoe-
denzaak te vinden, je ziet zelf een 
straatlantaarn; begin negentiende 

eeuw een nieuw verschijnsel 
in de stad. De werfkelder staat 
open en je ontwaart een zak-
kendrager. Geboeid sta je dan te 
kijken en je keert je om. Welke 
huizen staan er nog? Welke zijn 
verbouwd of afgebroken? Wat is 
er voor in de plaats gekomen?  

Het tableau van de muur van 
het huis in de Vinkenstraat blijkt 
er één van veertien te zijn. Ze 
zijn op initiatief de Sociëteit De 
Constructieve vervaardigd. In sa-
menwerking met het archief van 
Utrecht, de verschillende musea 
is er een keuze gemaakt uit de 
vele prachtige schilderijen, aqua-
rellen en tekeningen van de oude 
binnenstad. Ze bestrijken de pe-
riode van 1600 tot 1900. 

Saenredam
Het kan niet anders of de be-
kende schilder Pieter Saenre-
dam is mede-inspirator voor dit 
prachtige project. Hij heeft im-
mers de vele kerken van Utrecht 
afgebeeld. Er hing een foto van 
zijn schilderij van de Mariakerk 
vlakbij de Mariaplaats. Wie is er 
niet voorbij gelopen als hij de 
stad in kwam. Nu hangt er een 
schitterend tableau, waarin de 
pracht van de kerk tot uitdruk-
king komt. Al enigszins in verval, 
want uit één van de beschadigde 
torens groeit een boom, geeft 
het schilderij toch de sfeer van 
die tijd weer. 
Uiteindelijk is gekozen om veer-
tien tableaus te maken en op te 
hangen. Natuurlijk vind je daarop 
de Domkerk, de Jacobikerk en 
de Janskerk. Maar wat een prach-
tig tijdsbeeld treffen we daar aan. 
De oude Statenzaal vindt u afge-
beeld met  het wachthuis, waar 

de soldaten de wacht hielden als 
de staten vergaderden. Maar niet 
alleen de kerken komt u tegen, 
ook de oude stadspoorten zijn 
afgebeeld en hebben een plekje 
gevonden. Zo zien we de Weerd-
poort, de Malipoort en de poort 
op de Tolsteegbrug, al dan niet in 
oude glorie.

Zorgvuldig
Men is zeer zorgvuldig te werk 
gegaan en heeft met de gemeen-
te, de huiseigenaren, de archieven 
en de musea overlegd om tot 
een zorgvuldige keuze te komen. 
Langzaam maar zeker is het pro-
ject uitgegroeid en tot een goed 
einde gebracht. Daarom heeft de 
burgemeester Jan van Zanen op 
28 mei het laatste tableau ont-
huld, dat hangt op de Janskerk 
Noordzijde. In de Janskerk is het 
project afgesloten met lezingen 
en een prachtig concert van het 
gezelschap Camerata Trajectina 
met Nederlandse muziek uit de 
zeventiende eeuw. Ten slotte 

werd de wandelgids aangeboden 
aan de burgemeester. 
Er zijn twee heerlijke wandelin-
gen uitgezet die u langs de ta-
bleaus voert; een wandeling door 
de noordelijke binnenstad en 
een wandeling door de zuidelijke 
binnenstad. De wandelingen du-
ren zo’n anderhalf uur en ze voe-
ren u langs de prachtige tableaus 
die op heel bijzondere plekken 
kunnen hangen. Beide wandelin-
gen hebben me verrast en geven 
een goed beeld van de stad van 
toen en nu. Alle tableaus zijn in 
de wandelgids opgenomen en de 
routes zijn uitklapbaar. Heel han-
dig en ook uitstekend te volgen!

Tolien Wilmer. Wandelen langs 
Utrechtse stadsgezichten; Utrecht 
in beeld op veertien tegeltableaus. 
Stichting De Plantage, 2014, ISBN 
978 90 77030 35 6; 73 pagina’s; 
prijs € 6,95.

Stadswandelingen 
langs tegeltableaus

* Tableau van de Weerdpoort.

* Tableau van de Bakkerbrug (foto’s 
Arie Molenaar).
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Joost van Beek

Evenals voorgaande 
jaren heeft de con-
certcommissie van de 
Jacobikerk, de Commissie 
Jacobiconcerten, deze 
zomer weer een orgelserie 
georganiseerd. Op alle vrij-
dagen in juli en augustus 
bespelen diverse organisten 
zowel het grote Garrels/
Meere-orgel als het in 
2011 gerestaureerde Hess-
kabinetorgel. 

Net als vorig jaar zijn de avond-
concerten opgedeeld in twee 
blokken. Daartussenin bevinden 
zich twee lunchconcerten, geor-
ganiseerd in samenwerking met 
Kerken Kijken Utrecht.

De serie opent op 4 juli traditie-
getrouw met een Bach-concert 
door de organist van de Jacobi-
kerk, Gerrit Christiaan de Gier. 
Verder is er aandacht voor een 
beroemde zoon van Johann Se-
bastian Bach, Carl Philipp Emanu-
el, van wie in 2014 het driehon-
derdste geboortejaar wordt her-
dacht. Daarnaast speelt elke or-
ganist één of meer composities 
van Hollandse bodem, variërend 
van Jan Pieterszoon Sweelinck 
tot de in onze regio woonachtige 
Ad Wammes. 
Behalve de bijdragen van Gerrit 
Christiaan de Gier hebben nog 
drie concerten een Utrechts 
tintje. Willeke Smits, organist van 
de Tuindorpkerk, verzorgt dit 
jaar het slotconcert. De lunch-

concerten worden gegeven door 
twee jonge Utrechtse talenten: 
Laurens de Man en Sander Booij. 
Arjen Leistra (Schiedam), Toon 
Hagen (Zwolle), Erwin Wiersinga 
(recent benoemd in de Groning-
se Martinikerk) en Kirstin Gram-
lich (Deventer Lebuïnuskerk) 
maken de serie compleet.

Overzicht
De complete Jacobi-orgelzomer 
ziet er als volgt uit: Gerrit Chris-
tiaan de Gier (4 juli), Arjen Leis-
tra (11 juli), Toon Hagen (18 juli), 

Erwin Wiersinga (25 juli), Laurens 
de Man (1 augustus, lunchcon-
cert), Sander Booij (8 augustus, 
lunchconcert), Kirstin Gramlich 
(15 augustus), Gerrit Christiaan 
de Gier (22 augustus), Willeke 
Smits (29 augustus).

De avondconcerten beginnen 
om 20.00 uur en duren ongeveer 
één uur. De lunchconcerten be-
ginnen om 12.30 uur en duren 
ongeveer een half uur. De toe-
gang voor alle concerten is vrij. 
Wel wordt er na afloop van elk 

concert gecollecteerd, waarbij 
de bezoekers wordt gevraagd 
gemiddeld € 5 per persoon bij te 
dragen. 

De Commissie Jacobiconcerten 
is ervan overtuigd opnieuw een 
gevarieerde en boeiende con-
certserie neergezet te hebben. 
Hopelijk weten veel Utrechtse 
en niet-Utrechtse muziekliefheb-
bers in juli en augustus de weg 
naar de Jacobikerk te vinden! 
Meer informatie is te vinden op 
www.jacobiconcerten.nl. 

OOK JONGE TALENTEN KOMEN AAN BOD

Orgelzomer in de Jacobikerk
Kerken Kijken 
en (orgel)muziek 
in de Klaaskerk
Ook dit jaar doet de Nicola-
ikerk vanaf zaterdag 28 juni 
weer mee met het project 
kerken Kijken Utrecht, waarin 
de Utrechtse middeleeuwse 
kerken in de binnenstad open 
zijn voor bezoek (zie www.ker-
kenkijken.nl). De Nicolaïkerk 
is geopend dinsdag tot en met 
zondag, van 12.00 tot 16.30 uur. 
Op zaterdag 19 juli vindt een 
excursie plaats van de Sum-
merAcademy van het Interna-
tionaal Orgel Festival Haarlem 
2014. Onder de titel ‘New Ho-
rizons’ kunnen deelnemers en 
publiek verrassende momen-
ten beleven. De ontvangst is in 
de Nicolaïkerk vanaf 10.15 uur. 
Om 10.30 uur introduceert 
Stephen Taylor het concert 
van Ko Zwanenburg. Daarna 
volgt een lezing van Christoph 
Wolff over ‘Further news on 
the Bach Expedition’. Steven 
Kamperman (saxofoon), Dion 
Nijland (contrabas) en Berry 
van Berkum (orgel) spelen om 
12.15 uur. Na de lunch volgt 
om 14.00 uur een concert van 
Age-Freerk Bokma *). Het ge-
zelschap gaat daarna richting 
Domkerk voor het bijwonen 
van de Zaterdagmiddagmuziek 
in de Dom – zie elders op deze 
pagina. 

In de Nicolaïkerk zijn er in au-
gustus en begin september op 
zaterdagmiddag om 13.00 uur 
orgelconcerten op zowel het 
Sweelinck- als het hoofdorgel. 
De organist geeft een korte 
toelichting op het programma. 
De meeste concerten, ook die 
op 19 juli, zijn gratis, maar er 
staat wel een collecteschaal bij 
de uitgang voor een vrijwillige 
bijdrage. 
Op zondag 7 september is er 
’s ochtends een (Bach)cantate-
dienst en verder neemt de kerk 
ook deel aan het programma 
van het Utrecht Uitfeest (zie 
www.nicolaikerk.nl en www.ni-
colaiconcerten.nl).
Meer informatie over de orgel-
concerten in de binnenstads-
kerken is te lezen het volgende 
zomernummer van Kerk in de 
Stad.

*) Als concertorganist en begelei-
der van onder meer het Staats- und 
Domchor Berlin en de Sing-akade-
mie zu Berlin is Bokma in verschil-
lende Europese landen actief. Hij 
woont in Berlijn en is als docent 
verbonden aan muziekschool Ber-
theau & Morgenstern in Potsdam.

* Laurens de Man, talentvol organist in onze stad, verzorgt op 1 augustus 
een lunchconcert op het orgel in de Jacobikerk.

* Willeke Smits, organist van de 
Tuindorpkerk, speelt op 29 augustus 
de slotakkoorden van de Utrechtse 
orgelzomer in de Jacobikerk.

De orgelzomer in de 
Domkerk begint op 5 
juli, de eerste zaterdag 
van de maand; de con-
certserie loopt zodoende 

in de zomermaanden 
juli en augustus syn-
chroon met de vaste reeks 
Zaterdagmiddagmuziek in 
de Domkerk.

Domorganist Jan Hage bijt die 
middag om half vier het spits af 
met de uitvoering van werken 
van Johann Sebastian Bach, Ri-
chard Hol en Franz Liszt (‘Ad 
nos, ad salutarem undam’).
Op zaterdag 12 juli is het de 
beurt aan Ines Maidre uit Tal-
linn, de hoofdstad van Estland. 
Deze oorspronkelijk uit Noor-
wegen afkomstige concertor-
ganist werkt geheel zelfstandig. 
Op haar programma voor de 
uitvoering in Utrecht staan van 
J.S. Bach diens Praeludium und 
Fuge C-Dur (BWV 545), de Toc-
cata d-moll (BWV 565) en het 
Choralvorspiel ‘An Wasserflüs-
sen Babylon’ (BWV 653). Van de 
componist Rudolf Tobias speelt 
Ines Maidre het Preludium D-dur, 
de Fuge in d-moll en het Choral-
vorspiel: ‘Nun ruhen alle Wälder’. 
Van Georg Böhm laat de Scan-
dinavische organist de Partita 
‘Herr Jesu Christ, dich zu uns 
wend’ horen en van Kjell Mørk 
Karlsen diens Partita over norsk 
folketone: Jesus Kristus er oppfa-
ren. Dit stuk bestaat uit de delen: 
Koral- Variasjon- Ricercare- Fan-
tasia- Toccata.Van de componist 

M.Zarins speelt Maidre die mid-
dag vanaf half vier de Variationi 
B-A-C-H.

De orgelzomermiddag van 19 juli 
is weer de beurt aan Jan Hage, die 
medewerking krijgt van Tatiana 
Koleva op slagwerk. Dit concert 
wordt gegeven in samenwerking 
met het Internationaal Orgelfes-
tival Haarlem. Hage speelt dan 
werken van André Isoir, Jan Wel-
mers en een Improvisatie.

Bätz laat zich volop horen

Vierduizend pijpen haast, 
pedaal en drie klavieren
achter dat machtig front, het 
meeste zie je niet;
een organist kan hier naar 
keus triomfen vieren
met Bach en boogie-woogie, 
Franck en Van der Vliet.

Maar koning David staat daar 
boven met zijn psalmen
wij zien, in wit en goud, hem 
aan de overkant.
En altijd nog laat hij ons 
opgetogen zingen – 
schaduw van dat geheim soms 
zichtbaar aan de wand.

Riet van Haeringen 

(in ‘Gevoelige Plaat’, 
maart 2010)

Film over Domkerk in de maak
Over de Domkerk en het werk van het Citypastoraat wordt een film gemaakt. 
Tijdens het concert van de Zaterdagmiddagmuziek op 28 juni en tijdens de dienst op 6 juli zullen opnames 
gemaakt worden. De film zal gebruikt worden om te vertonen in de kerk en delen ervan zullen op de nieu-
we website van de Domkerk komen.

* Het Bätz-orgel in de Domkerk.

* De orgels In de Nicolaïkerk.
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Machteld Wafelbakker

De overstap naar de mid
delbare school is voor veel 
jongeren lastig, zeker als 
ze daarbij extra obstakels 
tegenkomen zoals taal
problemen en/of ouders 
die hen maar beperkt 
kunnen ondersteunen. 
Vrijwilligers van ‘Taal doet 
meer’ bieden deze jonge
ren hulp. Met het project 
School’s cool ondersteu
nen zij jongeren bij de 
overstap naar de mid
delbare school. ‘Taal doet 
meer’ zoekt voor het pro
ject School’s cool Utrecht 
vrijwillige mentoren.

School’s cool is een mentorpro-
ject in Utrecht voor de onder-
steuning van jongeren in de over-
stap van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs. Leerlingen 
uit groep 8 die willen leren, maar 
daarvoor niet in ideale omstan-
digheden leven, kunnen aan een 
goed opgeleide, vrijwillige men-
tor gekoppeld worden. Het gaat 
voornamelijk om jongeren waar-
van de ouders het Nederlands 
onvoldoende beheersen om te 
kunnen helpen met huiswerk, of 
jongeren die zelf een taalachter-
stand hebben. 
De mentor gaat wekelijks op be-
zoek bij de pupil thuis en helpt 
met huiswerk en studievaardig-
heden. Door positieve aandacht 
leert de nieuwe brugklasser niet 
alleen praktische dingen, zoals 
met een agenda werken, maar 
ook om sociaal sterker te staan. 
Daarbij stimuleert de mentor de 
algemene ontwikkeling en een ge-
zonde invulling van vrije tijd, en is 
er ook ruimte om eens iets leuks 
te doen, zoals naar een museum 
te gaan. Een goede start in het 
voortgezet onderwijs, zowel wat 
betreft het leren zelf, als de om-

standigheden daar omheen, is van 
essentieel belang voor de verdere 
schoolloopbaan. De begeleiding 
duurt anderhalf jaar, totdat de pu-
pil goed en wel in de tweede klas 
van het voortgezet onderwijs zit.

Inspirerend
School’s cool Utrecht zoekt in-
spirerende mannen en vrouwen 
die graag iets wil betekenen voor 
een jongere. Als je je aanmeldt 
als mentor, volgt er een intakege-
sprek met de projectleiding van 
School’s cool. Vervolgens is er een 
introductietraining samen met an-
dere aspirant –mentoren, waarna 
je wordt gekoppeld aan de pupil.
Wat je daarvoor krijgt? Een zin-
volle ervaring voor zowel pupil 
als mentor. Maar ook een nauw 
contact met de organisatie, an-
dere mentoren en kennis op het 

gebied van onderwijs, mentoring 
en uiteraard de doelgroep. Hierbij 
kun je denken aan de tweemaan-
delijkse intervisiebijeenkomsten 
en de mogelijkheid om contact op 

te nemen met de projectleider of 
coördinator. Ook biedt Taal doet 
meer verschillende bijeenkom-
sten aan zoals het Taal doet meer 
college.

Meer info: www.taaldoetmeer.nl 
Geïnteresseerd of een vraag?  
Neem gerust contact op met 
schoolscool@taaldoetmeer.nl of 
bel: 294 7594.

spelen, lezen, zingen, geloven

Mentoren gezocht voor 
School’s cool

Pia ten Hoeve

In oktober dit najaar houdt 
Kerk in Actie een jonge-
renreis naar Bangladesh, 
waarvoor nog plaatsen 
open zijn. In september is 
er een voorbereidingsweek-
einde. De reis kost 875 euro 
inclusief de trainings- en 
verblijfskosten. 

In Bangladesh wonen veel men-
sen die rond moeten komen van 

minder dan één euro per dag. Het 
dagelijks leven is er zwaar. Kerk in 
Actie ondersteunt projecten in 
Bangladesh waar mensen geeste-
lijk en praktisch worden gehol-
pen. Taizébroeders zetten zich 
met hart en ziel in om hoop te 
brengen. De broeders staan naast 
de mensen door ze onderwijs aan 

te bieden. Hierdoor kunnen ze 
zelf een beter bestaan opbouwen. 
Naast uitleg over de Bijbel leren 
ze onder andere welke verzor-
ging een koe nodig heeft of hoe je 
moet naaien. Door verkoop van 
de melk of de genaaide kleding 
krijgen de mensen meer inkomen 
waar ze een goede maaltijd en 

onderwijs voor hun kinderen van 
kunnen betalen. 
Wil jij deze projecten van hoop 
bezoeken? En terug in Nederland 
je ervaringen delen op allerlei 
plaatsen? Word dan ambassadeur. 
Zo word jij het gezicht van de 
veertigdagentijdcampagne 2015! 

Voorbereiding
De reis is van 8 tot en met 18 ok-
tober. Voordat de reis begint volg 
je een meerdaagse training. Zo ga 
je goed voorbereid op pad en ben 

je klaar om verhalen van hoop te 
delen in Nederland. Deze trai-
ningen zijn gezellig en een goede 
investering in jezelf! Zonder deze 
training is meegaan op reis niet 
mogelijk. 
Voorbereidingsweekeinde 1: don-
derdagavond 11 en zaterdag 12 
september (aansluitend is het 
Changemakerfestival) 

Voorbereidingsweekeinde 2: za-
terdag 27 en zondag 28 septem-
ber. Terugkomweekend: vrijdag-
avond 7 en zaterdag 8 november. 
Coachingsdag voor de campagne: 
zaterdag 10 januari 2015. 

Deelnemen
Ben jij tussen de 18-24 jaar, wil 
je meer weten van de wereld en 
vind je het leuk om je verhalen 
van hoop te delen met jong en 
oud? Dan dagen we je uit om te 
reageren! Stuur jouw aanmelding 
met motivatie en CV vóór 14 juli 
naar Hanneke van den Biggelaar: 
hanneke.van.den.biggelaar@to-
getthere.nl. 

Ontmoet de lokale bevolking van Bangladesh en deel bij
terugkomst in Nederland verhalen van hoop 

Taal doet meer voor jongeren 
Meer dan veertien procent van de Nederlandse jongeren heeft grote moeite met het begrijpen van school-
boeken omdat ze een taalachterstand hebben. Welke jongeren lopen hier tegen aan? Voor welke uitdagin-
gen staan zij? In Utrecht staan deze jongeren er niet alleen voor. Veel vrijwilligers van Taal doet meer zijn 
bereid om hen te helpen. Hoe kunnen we daarbij de samenwerking met het onderwijs en andere partners 
vormgeven? Wat kunt u bijdragen? Sprekers tijdens dit Taal doet meer College zijn prof.dr. Paul Leseman, 
deskundige op het gebied van vroege taalontwikkeling en meertaligheid, en Gemma de Wit, trainee bij Taal 
doet meer. We beginnen de bijeenkomst met eten. Aan tafel gaat u met jongeren, vrijwilligers van Taal doet 
meer en gasten van diverse bedrijven en instellingen alvast in gesprek over het thema.
De bijeenkomst is gratis voor vrijwilligers, cursisten en donateurs van Taal doet meer. Aan overige genodig-
den vragen wij een bijdrage van €15,-. Daarmee ondersteunt u ons werk. Ook kunt u voor tien euro extra 
vriend worden van Taal doet meer. Graag vooraf aanmelden voor de bijeenkomst via info@taaldoetmeer.
nl of per telefoon op nummer 294 7594.

* Een docente met een taalpupil. * School’s cool! Een leuke schoolklas (foto’s ‘Taal doet meer’, Utrecht).

* Op jongerenreis naar 
Bangladesh! (foto Kerk in Actie)

Reis mee naar Bangladesh 
en word ambassadeur
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Aart de Veer

De achttiende-eeuwse 
doopvont in de Catharina-
kathedraal is afkomstig uit 
de schuilkerk in de Catha-
rijnesteeg. Hier vonden tot 
het in gebruik nemen van 

de Catharijnekerk door de 
rooms-katholieke paro-
chie, na het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie 
in 1853, de erediensten 
plaats. Een identieke doop-
vont staat in de St. Augusti-
nuskerk. 

De beide doopvonten zijn een 
geschenk van koning Lode wijk 
Napoleon die in 1808 een pa-
leis liet bouwen in de Witte-
vrouwenstraat, de huidige biblio-
theek van de letterenfaculteit van 
de Universiteit van Utrecht. De 
koning ruilde kort daarop deze 
residentie voor het Paleis op de 
Dam in Amsterdam. Bij die gele-
genheid zijn de doopvonten, die 
oorspronkelijk marmeren tuin-
vazen waren, geschonken aan de 
pastoor van de augustijnenstatie 
vanwege verleende diensten in de 
hofkapel van Lodewijk Napoleon. 
Voor de vazen zijn koperen dek-
sels en een houten voet gemaakt 
waarna ze als doopvont in ge-
bruik zijn genomen.

De Augustinuskerk aan de Oude-
gracht beschikt sinds 21 no-
vember 1954 over een aparte 
doopkapel, de Mariakapel. De 
kapel werd gebouwd uit dank-
baarheid voor het feit dat stad 
en parochie behouden zijn geble-
ven in het geweld van de Tweede 
Wereldoorlog. Bouwkundig werd 
de kapel tegen het kerkgebouw 
‘aangeplakt’, er werd een door-
gang door de kerkmuur gemaakt 
en tevens werd een aparte toe-
gang naar de openbare weg ge-
creëerd.

Augustinuskerk
De doopvont in de Augustinus-
kerk is gemaakt van marmer 
met een messing deksel, getopt 
door een kruis. De vont dateert 
van 1808 en werd oorspronke-
lijk gemaakt voor de hofkapel 
van koning Lodewijk Napoleon 
(zie boven). De koning schonk 
de vont aan zijn hofkapelaan, 
pater augustijn J. de Carnoncle. 
Deze werd pastoor van de 
Augustinuskerk. Een identieke 
doopvont staat dus in de St. 
Catharinakathedraal. Het waren 
oorspronkelijk twee marmeren 
tuinvazen voor het paleis.

Willibrordkerk
De doopvont van de St. 
Willibrordkerk staat nog op zijn 
originele plek in de doopkapel. 
Het is een groot, zwart stenen 
bekken, bekroond door een 
hoge koperen deksel, dat door 
een ijzeren takel kan worden 

opgeheven en weggedraaid. De 
voet en het waterbekken zijn 
gemaakt door Wilhelm Friedrich 
Mengelberg en het deksel door 
Gerard en zijn zoon Jan Brom. 
De doopkapel wordt afgesloten 
door een prachtig smeedijzeren 
hek van siersmid Albertus Kniep.
Op de spijlen van het hek zijn 
slangen afgebeeld. Zij verwijzen 
naar de Satan, die als slang Eva 
en Adam verleidde tot het eten 
van de vrucht van de ‘boom 
der kennis van goed en kwaad’. 
Door deze eerste zonde werd 
de gehele mensheid sterfelijk 
en behept met een zondige na-
tuur: de erfzonde. Verlossing van 
de erfzonde is mogelijk door de 
doop. De slangetjes in het hek 
vluchten weg voor het doop-
water. De stierenkoppen op het 
hek verwijzen naar een tekst uit 
1 Koningen 7: 44, in de tempel 
van Salomo stond een bekken 
met water gedragen door twaalf 
runderen. In de Middeleeuwen 
dacht men (ten onrechte) dat 
dit bassin een doopvont was. In 

deze neogotische kerk houdt 
Kniep de middeleeuwse associ-
atie van runderen met de doop 
in ere.
In 1877, toen de kerk in gebruik 
werd genomen, vond de gees-
telijkheid het nodig een aparte 
deur (links) naar de doopka-
pel aan te brengen. Pasgeboren 
baby’s en andere dopelingen, die 
nog de erfzonde droegen, wer-
den via het portaal direct in de 
doopkapel gebracht en konden 
zo niet de kerkruimte ontheili-
gen.

VONTEN IN KATHOLIEKE KERKEN WAREN VROEGER KONINKLIJKE TUINVAZEN

Marmer, messing en smeedijzer
Doopvonten nader bekeken (1)

Deze zomer is ‘doopvonten’ het leidende thema van Kerken Kijken Utrecht. 
De twaalf binnenstadskerken die op de route van KKU 2014 staan, beschik-
ken alle over een doopvont of een variatie daarop. Het zijn, in alfabetische 
volgorde: de St. Augustinuskerk, Catharinakathedraal, Domkerk, doopsgezinde 
kerk, Geertekerk, Ste Gertrudiskathedraal, Jacobikerk, Janskerk, lutherse kerk, 
Nicolaïkerk, Pieterskerk en de St. Willibrordkerk.

In de katholieke kerken staat de doopvont meestal in een doopkapel, in de pro-
testantse kerken is meestal een dooptuin of liturgisch centrum. Daarnaast heb-
ben de doopsgezinde kerken vaak weer een variant daarop, met in sommige 
gevallen een doopbekken waarin mensen geheel in het water staan, of er zelfs 
in worden ondergedompeld. In Utrecht gebeurt dit bij de baptistengemeente Silo 
aan de Herenstraat; deze kerk behoort overigens niet tot het programma van 
Kerken Kijken Utrecht.

In dit eerste zomernummer wijden we extra aandacht aan de doopvonten in de 
drie katholieke kerken in de binnenstad, gewijd aan respectievelijk Augustinus, 
Catharina en Willibrord. De protestantse kerken komen in het tweede zomer-
nummer aan de beurt, de doopsgezinde kerk in de editie van augustus.

De doopvont
Het woord vont is afgeleid van 
het Latijnse fons, dat bron bete-
kent. Volgens de Grote Van Dale 
is het de doopvont en niet het. 
De meeste mensen zeggen ech-
ter het doopvont. Of u nu de of 
het zegt, de twaalf doopvonten 
in onze binnenstadskerken zijn 
er niet minder mooi om!

Marieke Sillevis Smitt

“Demos kratein”, het volk regeert, 
daar is letterlijk ons woord demo-
cratie van afgeleid. Wij leven in een 
democratie, daar ben ik trots op en 
dankbaar voor. Maar wie is het volk? 
Dat is de vraag. Dat is ook een ge-
lovige vraag: voor wie is er ruimte en 
voor wie niet? 
In de tijd voor de gemeentelijke 
verkiezingen van afgelopen mei 
heeft bestuur en initiatiefgroep van 
Toevlucht, de nachtopvang onder pro-
test voor ongedocumenteerde man-
nen, alle politieke partijen in Toevlucht 
uitgenodigd. Telkens met dezelfde 
boodschap: wij laten hier tussen de 
twintig en dertig mensen logeren, die 
in Utrecht anders op straat zouden 
moeten slapen. Kan de gemeente 
Utrecht haar verantwoordelijkheid 
niet nemen en een sober logeerbed 

voor dakloze vreemdelingen in onze 
stad bieden, als wij in de zomer moe-
ten stoppen? We nodigden de man-
nen zelf ook uit om met de politici te 
praten. En dan zag je het gebeuren: 
hoe lastig en ingewikkeld het ook is, 
maar deze mannen op straat: nee, 
dat moet toch anders kunnen, was 
vaak de reactie.

Op 15 mei stonden we met de man-
nen en de vrijwilligers (het zijn er uit-
eindelijk 153 geweest die Toevlucht 
draaiende hebben gehouden!)  en 
veel mensen uit de kerken, maar 
ook uit verschillende andere hoeken, 
de krakerscene, en ik heb ook mos-
lima’s gezien, allemaal bijeen voor 
het stadhuis. De boodschap aan de 
nieuwe gemeenteraad was weer 
hetzelfde:moeten deze mannen nu 
op straat? Of… De mooi vorm ge-
geven petitie die u/jij misschien ook 

hebt ondertekend is aangeboden en 
we maakten indruk. De grote, gemê-
leerde groep van mensen uit zoveel 
verschillende lagen van de bevolking, 
het volk, samen met de mannen, 
kwam  met een duidelijke vraag. Dat 
vroeg om een duidelijk antwoord. En 
de zaterdag erop zat het bestuur van 
Toevlucht al om de tafel met de nieu-
we wethouder, mevrouw Jongerius. 
Hoe het nu verder gaat is nog wat 
ongewis. Voor de mannen, voor de 
gemeente, voor Toevlucht. Wat wel 
duidelijk is en dat is al winst: de dertig 
mannen die wij opgevangen hebben 
kunnen vanuit een slaapplek, al is 
deze nog zo sober, tot 1 september 
verder beslissingen nemen over hun 
leven. Eentje heeft besloten terug te 
gaan naar zijn land van herkomst. 
Drie krijgen nu zorg vanwege hun 
trauma’s. Zo heeft elke man zijn ver-
haal.

En er is het gezamenlijk verhaal, het 
verhaal van Toevlucht. Hoe we daar 
samen stonden, de mannen en wij, 
vrijwilligers en sympathisanten, op 
het plein voor het stadhuis, orerend, 
zingend, trommelend en biddend. En 
hoe we gehoor kregen en degenen 
die regeren de stem van dit volk in 
hun beleid meenamen. Ik hechtte 
eraan dit tegen de mannen te zeggen 
de dagen na de demonstratie: “Kijk, 
dit is democratie!” Vreedzaam, vast-
houdend en uitnodigend aandacht 
vragen voor wat nodig is en zelf daar 
ook verantwoordelijkheid in nemen. 
Ook de mannen zelf, die het maar 
wat eng vonden om daar hun gezicht 
te tonen. 
En nu is het klaar? We weten wel 
beter. Het leven is complex en de 
wereld nog complexer! God zij 
geloofd en geprezen dat wij het 
mogen verwachten van de Koning 

van het volk, de Koning van de 
wereld. Wiens Geest ons opwekt, 
kracht geeft en leidt en Die wij elke 
dag om verstand en wijsheid kun-
nen vragen. Godlof!  

Democratie, wat een feest VAN 
ONDEREN

* Vont in de St. Willibrordkerk (foto 
Henk Irrgang).

* Doopvont in de Catharinakathedraal (foto Hennie Korthuis).

* Het marmer van de doopvont in 
de Augustinuskerk is anders van 
kleur dan zijn soortgenoot in de 
Catharinakathedraal.
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Steven Slappendel

Op donderdag 29 mei zijn 
zeventien gemeenteleden 
van de Nicolaïkerk ver-
trokken voor een klooster-
weekeinde in Chevetogne. 
Deze reis was onderdeel 
van het jaarprogramma ‘In 
crisis?!’ vanuit Vorming en 
Toerusting en past natuur-
lijk ook in de lange reeks 
van gemeentereizen vanuit 
de Klaaskerk. Dit is een 
kort verslag met een aantal 
reacties van deelnemers. 

Het klooster Chevetogne werd 
gesticht in 1925 door de Bene-
dictijn Dom Lambert Beauduin 
(1873-1960). Hij was sterk be-
trokken bij de Liturgische Bewe-
ging in België. Door ontmoetingen 
met het Christelijke Oosten werd 
hij zich bewust van de scheiding 
van de kerken en dit inspireerde 
hem om een klooster te stichten 
gewijd aan de christelijke een-
heid. De rooms-katholieke com-
muniteit van Chevetogne wil een 
eerlijke dialoog aangaan met an-
dere gemeenschappen die niet in 
communie zijn met Rome (ortho-
doxen, anglicanen, protestanten). 

Byzantijns
Aan het klooster zijn twee kerken 
verbonden, een voor de viering 
volgens de Latijnse riten en een 
voor de viering volgens de By-
zantijnse riten. Op sommige mo-
menten was het kiezen, op andere 
momenten was er één dienst. De 
eerste dienst was om 6.00 uur, de 
Lauden, en de laatste om 20:30 uur, 
de Completen. Naast het bijwo-
nen van een relatief groot aantal 
diensten was er ruimte voor ge-
sprekken in kleine of grote kring, 
wandelen en genieten van het 
mooie weer. De middag- en avond-
maaltijden werden in het klooster 
gebruikt. Op de achtergrond klonk 
via een luidspreker de stem van 
de lector die in de refter voorlas 
aan de kloosterlingen. Wij zaten in 
de vrouwen- en gastenrefter en 
ontdekten hoe moeilijk het is om 
zwijgend te eten. 
Op zondagmorgen 1 juni hebben 
we (delen van) de Goddelijke Li-
turgie gevierd in de Byzantijnse 
kerk. Voor mij was dit de meest 
indrukwekkende dienst waarin 

mooie kerkmuziek klonk en de 
viering van de gemeenschap met 
brood en wijn plaats vond. Het 
besef dat rond deze tekenen van 
Christus gelovigen al eeuwen sa-
men komen op zeer verschillende 
manieren raakte mij in het bij-
zonder, veel meer dan het korte 
‘preekje in het Frans’. De kracht 
van het sacrament ging mij toen 
veel woorden te boven. 

Reacties van deelnemers

Wilmy:

Afgelopen vier dagen is het er ein-
delijk van gekomen om naar het 
klooster van Chevetogne te gaan.
Ik heb in de loop der jaren al wat 
kloosters in Nederland bezocht 
maar dit is toch wel een andere 
beleving. Natuurlijk is met ge-
meenteleden naar een klooster 
gaan al heel mooi. Je hebt met 
sommige mensen diepgaande ge-
sprekken waar je normaal in de 
kerk niet toe komt. 
Dit klooster ligt in een prachtige 
omgeving. Vooral de Byzantijnse 
kerk is erg mooi. Het is een prach-
tige kerk met allemaal schilderin-
gen op de muur en op het pla-
fond en ook met veel iconen. De 
Latijnse kerk lijkt meer op kerken 
verbonden aan de kloosters in Ne-
derland.

Het wel even wennen aan de vele 
rituelen die daar plaatsvinden, een 
heel verschil met onze kerk. Dat 
alleen al is een belevenis. Vooral 
de zonder muziekinstrumenten 
gezongen liederen zijn wonder-
schoon. Zeer bijzonder was de 
uitleg van twee monniken over 
dingen van het klooster. 

Carina:

Voor mij de tweede keer Cheve-
togne, vorig jaar de eerste keer 
met een groep uit onze Nicola-
igemeente. Op het moment dat 
we kwamen aanrijden, voelde ik 
al een soort rust over me ko-
men. Door de prachtige plek, in 

de bossen, op een heuvel, met dat 
indrukwekkende gebouw met de 
twee kerken aan weerskanten. Vo-
rig jaar had ik me voor het eerst 
onder laten dompelen in de mys-
tieke traditie van de oosterse, By-
zantijnse kerk. Een liturgie en een 
gebouw die een beroep doen op 
al je zintuigen. Met wierook, ico-
nen en die prachtige harmonieuze 
stemmen van de zangers. Ook nu 
ben ik weer diep onder de indruk 
van en geraakt door deze traditie 
en vorm van liturgie. 
En ik zie nu alweer uit naar de 
volgende keer. Met Erik en Anna 
afgesproken dat we er komende 

zomer langs gaan onderweg naar 
Frankrijk. Ik wil het hen ook zo 
graag laten zien, want je kunt 
heel veel vertellen, maar Cheve-
togne moet je ervaren, moet je 
voelen. 

Dineke:

Ik ging mee met de reis naar het 
klooster in Chevetogne omdat ik, 
toen ik de oproep las, wist dat het 
me goed zou doen. Magdaleen sti-
muleerde mijn opgave: “kom je tot 
rust.” Ik wist ook dat er mensen 
mee zouden gaan die mij meer 
over mijn overleden vriend Ben 
van der Steen zouden kunnen 
vertellen. Dat was inderdaad zo, 

ik had het gevoel dat hij erbij was 
en mij stuurde. 
De hartelijke mensen, de prach-
tige omgeving, de lezingen over 
wierook en spiritualiteit, de dien-
sten die me raakten. Ik heb me 
mede door dit weekend opgege-
ven als lid van de Nicolaïkerk en 
ga me dienstig maken in het pas-
toraat. 

René:

Na de eerste kennismaking met 
de verschillende lauden, vespers 
en completen op donderdag en 
vrijdag, nodigde dominee Dirk 
Neven op zaterdagmorgen de 
deelnemers uit voor een eerste 
evaluatie. Het werd een onver-
wacht lang groepsgesprek van 
bijna twee uur. We startten met 
de eerste indrukken van, voor 
sommigen de hernieuwde ken-
nismaking met, alles rondom de 
vieringen: de stilte, de prachtige 
zang van de monniken, de indruk-
wekkende aankleding met talloze 
schilderingen van de Byzantijnse 
kerk, de bijna protestants witge-
kalkte muren van de katholieke 
kerk met zijn Latijnse liturgie en-
zovoort. 
Al gauw kwamen we terecht in 
een theologische discussie over 
de functie en waarheid die er 
schuilt achter het gebruik of ook 
wel de verering van iconen in de 
liturgie. Allerlei persoonlijke ge-
voelens van meegenomen wor-
den naar een hemelse omgeving 
tot en met steile nuchtere consta-
teringen à la Kuitert dat dit alles 
maar een bedacht spel is, passeer-
den de revue. 

Het werd een boeiend en open-
hartig gesprek, waarin goed geluis-
terd werd naar elkaars gedachten 
en gevoelens. Er sprak ten slotte 
een grote betrokkenheid uit op 
alles wat wij als Nicolaïkerkers 
samen beleven in onze eigen Ni-
colaïkerk. Het werd voor mij zo 
een gedenkwaardige zaterdag-
morgen, een icoon voor mij, voor 
de groep, denk ik ook.

GEMEENTEREIS NICOLAÏKERK NAAR CHEVETOGNE

Geraakt door kloosterleven

De Bijbelvereniging, voorheen de 
Nederlandse Gideons, plaatst niet 
alleen Bijbeluitgaven in hotels, in 
zieken- verpleeg- en verzorgings-
huizen en hospices, ook in gevan-
genissen vinden veel Bijbels gretig 
aftrek: bijna nergens is zoveel tijd 
om te lezen dan juist daar.

Gevangen? Nou, en?
Kunt u er wat aan doen dat ie-
mand in de gevangenis zit? Meest-
al niet, toch? Bovendien, is het niet 
heel terecht dat iemand gestraft 
moet worden voor wat hij of zij 
heeft misdaan?

Gevangen? En nu?
Kunt u wat doen als iemand in 
de gevangenis zit? Meestal niet, 
toch? Of gelooft u in de kracht 
van Gods Woord? Gelooft u dat 
de Bijbel een mens kan aanzetten 
tot nadenken? Gelooft u dat het 
Evangelie iemand radicaal kan ver-
anderen, vernieuwen zelfs? 

En nu: de daad bij het Woord!
Een gevangene bezoeken doe je 
meestal niet zomaar. En het ‘luk-

raak’ afgeven van een Bijbel aan 
de  gevangenispoort is ook geen 
ideale werkwijze. Vandaar dat de 
Bijbelvereniging contact zoekt 
met de gevangenispredikant of 
-pastor en via deze vertrouwens-
persoon Bijbels ter beschikking 
stelt. De persoonlijke band van 
mens tot mens blijkt van grote 
betekenis: Woord en daad gaan 
hand in hand.

Confronterend 
Een gevangenispredikant zegt: “De 
verjaardag van de gedetineerden 
in de gevangenis is een, voor hen, 
confronterend moment. Als regel 
geen bezoek, geen feest en geen 
cadeaus. Als gevangenispredikant 
ga ik hen op hun verjaardag op-
zoeken en neem dan het boekje 
‘Kostbare tijd’, eveneens uitgege-
ven door de Bijbelvereniging, mee 
en schrijf daarin een persoonlijk 
woord. Dat wordt zeer gewaar-
deerd. Het boekje is vaak de enige 
attentie die zij op hun verjaardag 
ontvangen. Soms komt daarna de 
vraag om een Bijbel of een ge-
sprek.”

“De gevangenen worden, als ge-
volg van hun straf, gedwongen om 
na te denken over hun leven en 
hoe zij dat gaan oppakken na de 
gevangenisstraf. Veel gevangenen 
zoeken daarbij steun. Gelukkig 
wordt veel steun gezocht in de 
Bijbel.”

Steun geven?
Niet alleen gevangenen vinden 
steun in de Bijbel. Hotelgasten, 
zieken en ouderen kunnen ook 
de Bijbel lezen. Regelmatig krijgen 
we veelzeggende reacties van ho-
telgasten en van mensen die zijn 
opgenomen in zieken- en ver-
pleeghuizen en hospices. Op veel 
verschillende manieren en via tal 
van locaties mag het Woord van 
God door ons gratis worden 
doorgegeven. 

‘Dan zal de Koning zeggen tegen 
hen die aan Zijn rechterhand zijn: 
‘Kom, gezegenden van Mijn Vader, 
beërf het Koninkrijk dat voor u 
bestemd is vanaf de grondlegging 
van de wereld. Ik was naakt en u 
hebt Mij gekleed; Ik ben ziek ge-

weest en u hebt Mij bezocht; Ik 
was in de gevangenis en u bent bij 
Mij gekomen’ - Matteüs 25: 34 en 
36.

Het jaar 2013 werd afgesloten 
met een fors verlies van ruim € 
27.000. Toch wil de Bijbelvereni-
ging de bijbelplaatsingen liever 
laten toenemen dan verminderen. 
Want “Mijn Woord’, zegt God in 
Jesaja 55, “keert niet vruchteloos 
naar Mij terug, maar pas wanneer 
het heeft gedaan wat Mij behaagt 
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik 
het heb gezonden.”

Voor elke € 13,50 kunt u een Bij-
beluitgave plaatsen of verspreiden. 
Door uw gebed en uw gift voegt 
ook ú de daad bij het Woord. Bij 
voorbaat hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid! 

Het bankrekeningnummer is 
NL66INGB 0000539898, ten 
name van de Bijbelvereniging te 
Barneveld, onder vermelding van: 
Gevangenisbijbels. 

(persbericht)

zo 29 juni Matteüs 10:34–11:1
ma 30 juni Matteüs 11:2-15
di 1 juli Romeinen 3:21-31
wo 2 juli Romeinen 4:1-12
do 3 juli Romeinen 4:13-25
vr 4 juli Romeinen 5:1-11
za 5 juli Romeinen 5:12-21
zo 6 juli Matteüs 11:16-30
ma 7 juli Matteüs 12:1-21
di 8 juli Matteüs 12:22-37
wo 9 juli Matteüs 12:38-50
do 10 juli Romeinen 6:1-14
vr 11 juli Romeinen 6:15-23
za 12 juli Romeinen 7:1-12
zo 13 juli Romeinen 7:13-25
ma 14 juli Nehemia 3:1-10
di 15 juli Nehemia 3:11-21
wo 16 juli Nehemia 3:22-32
do 17 juli Nehemia 3:33–4:8
vr 18 juli Nehemia 4:9-17
za 19 juli Matteüs 13:1-23
zo 20 juli Matteüs 13:24-35
ma 21 juli Matteüs 13:36-46 
di 22 juli Matteüs 13:47-58
wo 23 juli Romeinen 8:1-11
do 24 juli Romeinen 8:12-25
vr 25 juli Romeinen 8:26-39
za 26 juli Nehemia 5:1-13

De komende weken  
vermeldt het leesrooster 
van het Nederlands Bij
bel genootschap de vol
gende bijbelgedeelten:

LEESROOSTERBijbels op bezoek achter de tralies

* De ‘groep Chevetogne’...

* Broeder Cyrille geeft uitleg over de wierookproductie.
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Ook op zondag 20 juni denken 
we na over zaad in de akker, en 
over de noodzaak om te wach-
ten. Maar wachten valt niet mee, 
dat weten we allemaal. Ook op 
deze zondag wordt het evangelie 
vergezeld door een lezing uit de 
profeet Jesaja, 40: 12-25.
De vieringen beginnen om 10.30, 
daarvoor en na de viering bent u 
welkom op de koffie. 

Marcuskerk
Wilhelminakerk 

Zondag 29 juni is onze voor-
ganger ds B. Wallet uit Houten. 
Aandeze dienst werkt mee de 
Marcuscantorij onder leiding 
van Karel Demoet. De cantorij 
zingt onder andere: Sicut Cervus 
(psalm 42) van G.P. da Palestrina 
(1525-1594).
Om 17.00 uur is er een canta-
tevesper in de Nicolaïkerk. Zie 
onder ‘Vespers in Zuidoost’.
Zondag 6 juli gaat ds Hans Koops 
voor in een doopdienst in de 
Marcuskerk. De Heilige Doop 
zal worden bediend aan Ninweh 
Argentina Maria, dochter van 
Tamara Jansen van Jorksveld       
en Khoshaba Younan. Anniek 
Aarsen, Claudia de Graaf, Daniël 
Huitema, Ralf en Kevin de Hoop 
maken in deze dienst officieel 
de overstap van kinderneven-
dienst naar tienerdienst. Daarmee 
wordt een belangrijke mijlpaal in 
hun leven gemarkeerd: de over-
stap van basisschool naar mid-
delbare school. Na de dienst 
is er Fair Trade-verkoop. In de 
Wilhelminakerk gaat ds Marian 
van Giezen voor.
Om 17.00 uur is er ook deze zon-
dag een vesper in de Nicolaïkerk.  
Zie onder ‘Vespers in Zuidoost’.
Zondag 13 juli gaat ds Hans 
Koops voor. Op 20 juli is de 
voorganger in de Marcuskerk ds 
Zeldenrust. 
Er is deze zondag geen vesper.

Marcuswijk
Op 10 juni is de nieuwe website 
online gegaan. Vindt u het een 
mooie en bruikbare site? Mist u 
iets? Het webteam hoort graag uw 
reacties en opbouwende kritiek..
Maandag 30 juni kunt u weer 
spullen inleveren voor de bazaar 
van 1 november. Van 19.00 tot 
20.00 uur kunt u uw schone en 
bruikbare spullen inleveren in het 
Marcuscentrum. Ook kinderkle-
ding t/m maat 176 is welkom.
Op zondag 14 september vie-
ren we onze jaarlijkse start-
zondag. Omdat we ons, zowel 
in de Wilhelminawijk als in de 
Marcuswijk, steeds meer op onze 
omgeving richten, doen we dat dit 
jaar in beide wijken apart. Vindt u/
je het leuk om de startzondag in 
een groepje voor te bereiden? 
Dan kun je dat doorgeven aan 
Joke Ortt: scriba@marcus-wilhel-
minakerk.nl.

Op zondag 29 juni, de tweede 
zondag van de zomer, gaat ds Dirk 
Neven voor. Ko Zwanenburg is 
organist. In deze dienst horen wij 
de woorden die waren blijven lig-

Citypastoraat  
Domkerk

DOMKERK
 U T R E C H T
 C I T Y P A S T O R A A T

Op zondag 6 juli neemt een aan-
tal van onze 12-jarigen afscheid 
van de basiscatechese. Ze heb-
ben dan een tweejarig program-
ma doorlopen onder leiding 
van Agnes Delvaux en Mariëtte 
Flipse. Na de basiscatechese 
stromen de kinderen door naar 
de Domtieners die tweeweke-
lijks bij elkaar komen op zondag.
Op deze zondag is er aanslui-
tend aan de dienst een gemeen-
teberaad over gastvrijheid en, 
in het bijzonder, ambassadeur-
schap. Dit thema willen we ge-
zamenlijk verkennen op een zo-
danige manier dat we positieve 
ervaringen benoemen en be-
spreken hoe we die verder kun-
nen uitbouwen. 
Op zondag 13 juli zullen Hanna 
Rijken, leervicaris in City pasto-
raat Domkerk en ds Netty 
de Jong-Dorland voorgaan in 
de dienst. Hanna Rijken zal de 
preek verzorgen.
Over de Domkerk en het werk 
van het Citypastoraat wordt een 
film gemaakt. Meer hierover el-
ders in dit blad.

Eglise Wallonne  
(Pieterskerk)

De Eglise Wallonne van Utrecht is 
voornemens de dominee Michel 
Badry te beroepen als dominee 
van de gemeente. In een gemeen-
tevergadering is met ruime meer-
derheid gekozen voor ds Badry. 
We hopen dat hij in september 
zal kunnen beginnen in onze ge-
meente.
Op zaterdag 28 juni begint met 
de Open Tuinendag het seizoen 
van Kerken Kijken Utrecht. De 
Pieterskerk is op 28 juni open van 
10.00 tot 17.00 uur en vanaf dins-
dag 1 juli elke dinsdag tot en met 
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

EUG Oekumenische 
Studentengemeente
(Janskerk)

Op zondag 6 juli zal de Missa 
Bilingua de rode draad vormen 
van de zondagse viering in de 
Janskerk. De mis zal in zijn ge-
heel klinken, ingebed in liturgie. 
In de viering gaat naast EUG-
gemeentepastor Harry Pals ook 
Sytze de Vries voor. Een klein 
orkest zal de zang begeleiden. 
Het is natuurlijk mooi als in de 
viering ook de gemeentepartijen 
goed gezongen kunnen wor-
den. Daarom zal dirigent Hans 
Leeuwenhage die ochtend vanaf 
10.30 uur de gemeentepartijen 
instuderen. Wil je niet alleen 
de Missa Bilingua in een viering 
horen, maar ook goed kunnen 
meezingen, kom die zondag dan 
dus een half uurtje eerder. Van 
harte welkom! Zie ook www.eug-
janskerk.nl, onder ‘Laatste nieuws’ 
en het bericht elders in dit num-
mer.

Jacobikerk

De Jacobikraam op de vrijmarkt 
heeft na aftrek van alle kosten 
1.340 euro opgeleverd, netto hon-
derd euro meer dan vorig jaar. Wij 
willen iedereen die zich hiervoor 
heeft ingespannen, hartelijk dank 
en voor hun inzet. Ben je enthou-
siast geworden over deze actie? 
We zijn op zoek naar mensen die 
zich graag inzetten voor het goede 
doel. Zo organiseert de Jacobi in 
Akcie onder meer de vrijmarkt en 
de talentenveiling. We vergaderen 
ongeveer vijf keer per jaar. Schiet 
ons even aan of mail naar diede-
rickvandalen@gmail.com.
Op 24 mei werd er fanatiek 
gestreden om de YUP Jacobi-
volleybalbokaal. Met vier punten 
verschil heeft het team Forza 
Volley uit Rotterdam de eerste 
plek weten te bemachtigen. De 
wisselbeker moest de Domstad 
dus verlaten. Gelukkig komt dit 
team volgend jaar terug om de 
beker te verdedigen. We rekenen 
alvast op uw inzet zodat de beker 
dan wel in Utrecht kan blijven. Het 
toernooi heeft het mooie bedrag 
van 587 euro opgeleverd. Dit zal 
gebruikt worden voor het missi-
onaire project van de Jacobikerk. 
We willen iedereen bedanken die 
ons heeft geholpen om deze mid-
dag tot een succes te maken!
In de zomer is elke vrijdagavond 
een orgelconcert in de Jacobikerk. 
Op de website jacobiconcerten.
webklik.nl vind je meer informatie, 
als ook elders in dit blad.

Johannescentrum
gemeente 
(Overvecht)

Op zondag 29 juni, de tweede 
zondag van de zomer, lezen we 
uit Jeremia 29: 4-14 en Matteüs 
10: 34-42. In beide verhalen wordt 
ons voorgehouden dat de dingen 
van het leven soms heel anders 
verlopen dan je zelf zou willen. 
Hoe moet je daarmee omgaan? 
Hoe kun je ook dan vruchtbaar 
leven? Daarover worden wijze 
woorden gezegd die ook ons 
kunnen helpen om in onze tijd en 
ons eigen leven een begaanbare 
weg te vinden, voor ons zelf  en 
met het oog op de goede wereld 
waarop we hopen. We vieren in 
deze dienst de Maaltijd van de 
Heer. Ds Toos Wolters is de voor-
ganger en Kees Wijnen de musi-
cus en liturg. 
Op 6 juli staan we onder het 
motto ‘Iets anders soms?’ stil bij 
Matteüs 11: 28-30. Een bekende 
tekst, maar wat heb je eraan als 
drukke, overbelaste mensen in 
2014? Biedt het enig perspectief 
of is het een dooddoener? Ds C. 
van Steenis zal voorgaan.
Op zondag 13 juli is de gelijke-
nis van de zaaier aan de orde, 
Matteüs 13: 1-9 en 18-23, gecom-
bineerd met indrukwekkende 
woorden uit Jesaja 55: 6-13. We 
zullen met elkaar nadenken over 
de nabijheid van de Eeuwige en 
hoe die nabijheid al dan niet in ons 
leven gestalte kan krijgen. Want 
wat is voor het zaad goede aarde 
en wat zijn de doorns en de dis-
tels waarin het verstikt kan raken? 

gen in de doopdienst van 22 juni: 
Exodus 34: 4-9 en Matteüs 10: 
16-33 en 28: 16-20. ’s Middags om 
17.00 uur is er een cantatevesper 
in de Nicolaïkerk. Zie informatie 
elders in dit nummer.
Zondag 6 juli vieren wij aan de 
vooravond van de grote vakan-
tieperiode met elkaar de Tafel 
van de Heer. De woorden die de 
Maaltijd begeleiden zijn Zacharias 
9: 9-12 en Mattheus 11: 25-30. Ds 
Dirk Neven is de voorganger, Ko 
Zwanenburg de organist.
’s Middags om 17.00 uur is er een 
vesper in de Nicolaïkerk. Zie in-
formatie elders in dit nummer.
Op zondag 13 juli gaat ds Eva 
Ouwehand, verbonden aan 
Altrecht, voor. Zij neemt de vrij-
heid om af te wijken van het roos-
ter te houden en het te hebben 
over: ‘waardig ouder worden en 
het initiatief ‘uit vrije wil’. We lezen 
daarbij Genesis 49: 29-33 en de 
Psalm 88 en 90. Ko Zwanenburg is 
organist.
Zondag 20 juli is Bram Verduijn 
voorganger. Op het rooster van 
de Eerste Dag staan voor deze 
zondag aangegeven Jesaja 40: 
12-25 en Mattheüs 13: 24-30 
en 36-43. Organist is Dorien 
Schouten.

Nieuwe | TuindorpKerk
Utrecht

Zondag 15 juni waren de bewo-
ners van Bartimeüshage weer 
op bezoek in de Tuindorpkerk. 
Gebracht in een mooie touring-
car stonden zij al ruim voor tien 
uur te popelen om naar binnen 
te gaan. Onder begeleiding van 
de jongeren van de 15-plusgroep 
zochten zij een plaatsje in de kerk. 
Deze jongeren helpen één keer in 
de maand mee om de bewoners 
van Bartimeüs naar hun eigen 
kapel te begeleiden. Nu waren de 
bewoners dus bij ons op bezoek. 
Centraal stond psalm 139. Na af-
loop was er natuurlijk koffie met 
ditmaal een traktatie van de heer 
en mevrouw Terpstra die samen 
met de bewoners van Bartimeüs 
en de gemeenteleden van de 
Tuindorpkerk hun aanstaande vijf-
tigjarige bruiloft wilden vieren. ’s 
Middag ging ook de jeugd van de 
12-plusgroep aan de slag. Zij ver-
zamelden zich bij de Lichtkring. 
Samen met een aantal bewoners 
liepen zij op deze mooie zondag 
naar het Griftpark. Zo bezorgden 
zij deze bewoners ook weer een 
heerlijke middag.
Ga mee met het Tuindorpkerk 
kampeerweekend! Het kampeer-
weekend is van 27 tot 29 juni 
op camping De Zeven Linden in 
Baarn. Aan de hand van het thema 
‘Daar zit muziek in’ bieden we 
een programma voor jong en oud. 
Vragen of aanmelden? Dat kan 
(op de valreep) via: kampeerweek-
endtuindorpkerk@gmail.com.

UtrechtWest

Dominee Pim Brouwer is begin 
juli op vakantie. Hoe het pasto-
raat in die periode geregeld is 
leest u in de Nieuwsbrief. Voor de 
Wijkplaats betekent dat dus gast-
predikanten – al zijn dat bijna al-
lemaal zeer bekende namen voor 
ons. Zondag 29 juni gaat kandi-
daat Annelieke van den Berg uit 
IJsselstein voor, een week later 
ds (!) Sijbrand Alblas uit De Lier, 
vervolgens ds Barend Wallet uit 
Houten en ten slotte op 20 juli ds 

(!) Jan Wolleswinkel uit Meerkerk, 
waar hij op zondag 29 juni wordt 
bevestigd als predikant.
In Parc Transwijk gaat op 29 juni 
de heer A. Hubers voor. Zondag 
6 juli is er een dienst van Schrift 
en Tafel, geleid door mevrouw 
Annette Dubois-van Hoorn. De 
volgende week is de voorganger 
ds Nine Meynen en op 20 juli ds 
Barend Wallet.
Op 30 juni vertrekt de PGU-
delegatie naar Ghana. Vanuit onze 
wijkgemeente gaan Arja Smits en 
Bob Lapajian mee. U kunt hun 
belevenissen volgen op: ghanaco-
mite.waarbenjij.nu. 

De Haven

Op zondag 15 juni organiseerden 
we onze vierde Havenmaaltijd 
voor de buurt. Dit keer was het 
extra bijzonder omdat vooraf-
gaand aan de maaltijd de samen-
werkingsovereenkomst werd 
ondertekend tussen PKN en de 
Haven, die zich vanaf nu officieel 
‘pioniersplek’ mag noemen. Zie 
daarover het artikel elders in dit 
blad.
Zondag 29 juni hebben we weer 
een Open Bijbelstudie bij ie-
mand thuis. We beginnen om 
10.15 uur en na afloop is er een 
lunch. De week erop, op zondag 
6 juli is er een samenkomst in de 
Triumfatorkerk om 17.30 uur. 
Na afloop ontmoeten we elkaar 
onder het genot van een kop soep 
en Turks brood. Op zondag 13 juli 
is er weer een Open Bijbelstudie 
vanaf 10.15 uur. Op zondag 20 juli 
gaat onze eigen predikant Marius 
van Duijn voor in onze tweewe-
kelijkse samenkomst. Kijk op onze 
website of stuur een mail naar 
info@dehaven-kanaleneiland.nl 
voor informatie over de locaties 
van de bijbelstudie. We ontmoe-
ten u graag!

Zuilen (Bethelkerk en 
Oranjekapel)

Oranjekapel
Veelbelovend blijft uw woord,
de geslachten door uw trouw,
want ook ons is toegezegd:
Ik, de ENE, ben je God,
die jullie uit het diensthuis leidde!

In de zomertijd klinken in de 
Oranjekapel de tien woorden, in 
een bewerking van ds Sytze de 
Vries. Het zet een andere toon, 
in een periode waarin kinderen 
vrij zijn en er ook geen kinder-
nevendienst is, waarin de cantorij 
haar reces houdt… maar de kerk 
gewoon doorgaat natuurlijk! In 
deze zomertijd zien we een aan-
tal vertrouwde voorgangers: op 
zondag 29 juni en op zondag 6 
juli gaat onze eigen wijkpredikant, 
ds Mendie Hofma, voor. Zondag 
13 juli is ds Hans Kronenburg 
voorganger en op zondag 20 juli 
(inmiddels emeritus!) ds Lieske 
Keuning.
Intussen gaat de zoektocht naar 
ambtsdragers en andere vrijwil-
ligers door: een ouderling, hulp-
troepen voor de kinderneven-
dienst… Wie weet raken gemeen-
teleden deze zomertijd geïnspi-
reerd en zien ze een schone taak 
voor zich!

WIJKNIEUWS



10 27 juni 2014 kerk

www.tklikt.nl

www.kinderdienst.nl
dé website voor leiding van kinder nevendienst 

en kinderwoorddienst 

‘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

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

www.narratio.nl

Het adres voor 
inspirerende uitgaven, 

projecten en tijdschriften.

www.pgu.nu
Als u een advertentie elk 

nummer plaatst 
ontvangt u 10% korting.
Een kleine advertentie 

van een paar regels 
(zoals een oproep)
bedraagt 15 euro. 

Reisboekhandel

Interglobe
Reisgidsen

Landkaarten
(overzichtskaarten  

en deelkaarten
van - bijna - alle  

landen ter wereld
*

Vinkenburgstraat 7
3512 AA Utrecht

telefoon 030-2340401

Boerderij Mereveld
Party & eveneMentenverzorging

sinds 1938

Bruisende BedrijfseveneMenten
roMantische huwelijksfeesten

verrassend entertainMent
stijlvolle Buffetten en diners

Boerderij Mereveld ademt de sfeer van het landelijk leven van rond het  
jaar 1900 en ligt toch op slechts enkele minuten van utrecht-centrum.
zoekt u naar een sfeervolle locatie waar vakmanschap en creativiteit 

 het succes van uw bedrijfsfeest, bruiloft of diner garanderen?
wij heten u van harte welkom!

capaciteit 25-500 personen, parkeren geen probleem, makkelijk te 
bereiken

inlichtingen of documentatie?
Belt u ons:

 tel. 030 - 251 47 80 fax 030 - 254 34 23
             Mereveldseweg 9 3584 lh utrecht

www.boerderijmereveld.nl

Ik ga studeren in Utrecht, 
en zoek met spoed een 

kamer. Heeft u of iemand 
anders iets beschikbaar, laat 

het me weten! 
e-mail: sander_bronts@

hotmail.com 
Tel: 06-33187898 of 

050-5424216

KAmER 
GEzocHT

Al Uw wensen in dezen kUnnen
VerwezenlijkT worden.

Gansstraat 128-130 te Utrecht
Telefoon: 030 – 2516955

Elke maand op de hoogte blijven van actueel Utrechts kerknieuws?  
Stuur een e-mail naar abonnement@protestant-utrecht.nl of een 
kaartje naar Kerk in de Stad, Eykmanlaan 433, 3571 JR Utrecht.
Voor € 30 per jaar ontvangt u Kerk in de Stad per post thuis. 
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Alle kerkgebouwen zijn 
toegankelijk voor rol
stoelgebruikers.
Kerkgebouwen aangege
ven met * zijn voorzien 
van een aangepast toilet.

protestantse kerken 
binnen de PGU

Bethelkerk *                          
De M. Keizerlaan
Diensten: 10.00 u.
29-06 ds. T. Zijlstra, Utrecht
06-07 dhr./mw. A. Stolk, 

Woerden
13-07 ds. D. Neven, Utrecht
20-07 mw. J. C. de Klerk, 

Harmelen

Blossom
Grave van Solmsstraat 4
Diensten: 11.00 u.
29-06 geen viering
06-07 geen viering
13-07 geen viering
20-07 geen viering

Domkerk *
Domplein
Diensten: 10.30 u.
29-06 ds. S.L.S. de Vries
06-07 ds. N.J. de Jong-

Dorland
13-07 ds. N.J. de Jong-Dor-

land en leervicaris 
mw. H. Rijken

20-07 ds. N.J. de Jong-
Dorland

20-07 15.30 u. Gebedsdienst 
straatpastoraat

Vespers, 19.00 u.
29-06, 06-07,13-07 en 20-07

Evang.Lutherse kerk
Hamburgerstraat
Diensten:  10.30 u.
29-06 ds. Chr. Karrer en 

dhr./mw. C. Raguse
06-07 ds. Chr. Karrer, Heilig 

Avondmaal
13-07 ds. C. van Opstal
20-07 ds. J. Wiegers

Evang.Lutherse kerk
De Wartburg 
Kennedylaan
Diensten:  10.00 u.
29-06 ds. C.P. Bouman
06-07 ds. K. Storch, Heilig 

Avondmaal
13-07 ds. H.G.T. Günther
20-07 ds. K. Storch

De Haven *
Marco Pololaan 185
Diensten: 16.30 u.
29-06 10:15 open bijbels-

tudie
06-07 samenkomst
12-07 9:00 gebedsbijeen-

komst
13-07 open bijbelstudie
20-07 ds. M. van Duijn

Jacobikerk *
St. Jacobsstraat
Diensten: 10.00 u.
29-06 ds. G. van Meijeren, 

Doop
06-07 ds. C.M.A. van Ekris
13-07 ds. A. Markus
20-07 ds. A.J. Zoutendijk
Diensten: 17.00 u.
29-06 ds. P. Versloot, Doop
06-07 ds. C. Fieren
13-07 ds. G. Vreugdenhil
20-07 ds. G. Roest

Janskerk *
EUG Oek. 
Studentengemeente
Janskerkhof
Diensten:  11.00 u.
29-06 mw. M. Milder
06-07 ds. H. Pals, Missa Bi-

lingua
13-07 mw. T. Peereboom
20-07 mw. M. Milder

Johannescentrum *
M. van Parmadreef
Diensten:  10.30 u.
29-06 ds. T. Wolters, Schrift- 

en Tafelviering
06-07 ds. C. van Steenis
13-07 ds. T. Wolters
20-07 onbekend

Marcuskerk * 
Wijnesteinlaan
Diensten:  10.00 u.
29-06 ds. B. Wallet
06-07 ds. J. S. Koops
13-07 ds. J.S. Koops
20-07 ds. H. Zeldenrust

Nicolaïkerk *
Nicolaaskerkhof
Diensten:  10.00 u.
29-06 ds. H. Schorren, Can-

torij
06-07 ds. D. Neven
06-07 17:00 u. vesper
13-07 ds. E. Ouwehand
20-07 ds. D. Neven, dienst 

van Schrift en Tafel

Nieuwe Kerk *
Bollenhofsestraat
Diensten: 10.00 u.
29-06 ds. B.C. van Wieren
06-07 ds. N. de Jong
13-07 ds. D. Meijvogel
20-07 predikant onbekend

Oranjekapel *
Amsterdamsestraatweg
Diensten: 10.00 u
29-06 ds. M. Hofma
06-07 ds. M. Hofma
13-07 ds. J. Kronenburg
20-07 ds. L. Keuning

Pieterskerk,
Eglise Wallonne
Pieterskerkhof
Diensten: 10.30 u.
29-06 dhr. P. Stemerding
06-07 geen dienst
13-07 ds. D. Ribs
20-07 geen dienst

Roobolkapel
Corn. Roobolstraat
Diensten: 10.00 u.
29-06 geen viering
06-07 geen viering
13-07 ds E. Bakker
20-07 geen viering

Tuindorpkerk *
Van Riellaan
Diensten: 10.00 u.
29-06 ds. J. Spoor, dienst van 

Schrift en Tafel
06-07 ds. B.C. van Wieren
13-07 ds. P.J. Rebel
20-07 ds. P.J. Rebel, dienst 

van Schrift en Tafel

Wilhelminakerk  *
Hobbemastraat
Diensten 10.00 u.
29-06 dienst in de Marcus-

kerk
06-07 ds. M. van Giezen, 

dienst van Schrift en 
Tafel

13-07 dienst in de Marcus-
kerk

20-07 ds. E.L.E. de Boom

De Wijkplaats
Johan Camphuijsstraat 101
Diensten: 10.00 u.
29-06 mw. A. van den Berg
06-07 dhr. S. Alblas
13-07 dhr. B. Wallet
20-07 ds. J. Wolleswinkel

andere kerken

Baptisten Gemeente
Utrecht ‘Silo’
Herenstraat 34-36
Diensten: 10.00 u.
29-06 Preek van de Leek
06-07 ds. A. Noordhoek, 

Avondmaal
13-07 dhr. J. Boeschoten
20-07 predikant onbekend, 

Familiezondag

Doopsgezinde 
Gemeente * 
Oudegracht 270
Diensten: 10.00 u.
29-06 ds. A. van der Zijpp
06-07 ds. Y. van der Goot
13-07 ds. H.V.A. van Dunné
20-07 ds. A. van der Zijpp

Geertekerk, *
Remonstrantse Gemeente
Geertekerkhof
Diensten: 10.30 u.
29-06 ds. F. Kruyne, doop-

dienst, afscheid 
oudste kinderen, ver-
teluur, crèche

06-07 dhr. M. Junte, gastpre-
dikant

13-07 ds. J. de Valk
20-07 ds. F. Kruyne

Gemeenschap 
Wladimirskaja
Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 200
Diensten: 10.30 u.
29-06 onbekend
06-07 onbekend
13-07 onbekend
20-07 onbekend

Kerk van de 
Verkondiging van de 
Moeder Gods
Springweg 89
Diensten: 09.00 u.
29-06 onbekend
06-07 onbekend
13-07 onbekend
20-07 onbekend

Holy Trinity Church
Van Limburg Stirumplein
Diensten:  10.30 u.
29-06   9:00 rev. D. Phillips, 

Sung HC, St. Peter
29-06 10:45 rev. D. Phillips, 

Solemn Eucharist, St. 
Peter

06-07 10:45 All Age Service, 
preacher unknown

13-07 no information avai-
lable

20-07 no information avai-
lable

Huis van Vrede
Van Kleffenslaan 1
Diensten: 11.00 u. met Ma-

rokkaans ontbijt
29-06 dhr. H. Bouma
06-07 onbekend
13-07 onbekend
20-07 onbekend

ICF Utrecht
Mattheuskerk
Hendrika van Tussenbroek-

laan 1a
Diensten: 14.00 u., engels-

talig
29-06 ds. W. van ‘t Spijker
06-07 ds. L.J. de Jong
13-07 br. J. Bonhof
20-07 dhr./mw. L.A. den 

Butter

Jeruëlkapel, *
Vrije Evangelische 
Gemeente Ivoordreef
Diensten: 10.00 u.
29-06 ds. D. Spee
06-07 mw. A. Muis
13-07 mw. E. Swinkels-

Braaksma
20-07 onbekend

Leger des Heils
Schooneggendreef 27H
Diensten: 10.00 u.
29-06 envoy C. Ossewaarde
06-07 lt. Marc Potters
13-07 lt. Mariska Potters
20-07 lt. Marc Potters

Nederlands 
Gereformeerde Kerk
Jeruzalemkerk
Troosterlaan
Diensten: 09.30 u.
29-06 ds. M. Janssens
06-07 ds. M. Janssens
13-07 onbekend
20-07 onbekend
Diensten, 17.00 u.:
29-06 ds. M.P. Hofland, in 

Singelkerk, Witte-
vrouwensingel 31-33

06-07 onbekend, in Jeruza-
lemkerk, Troosterlaan 
65

13-07 onbekend
20-07 onbekend

Oecumenische onder
wegkerk Blauwkapel
Kapeldwarsweg
Diensten: zondag 10.30 u.
29-06 ds. N. Meynen, orga-

nist/musici: dhr. P. van 
Helden en V.E. Chou-
ette

06-07 past. G. Weersink, or-
ganist/musicus: dhr. J. 
K. Brinkman

13-07 drs. P.D.D. Steegman, 
organist/musicus: dhr. 
F. Sellies

20-07 prof.dr. B. Smalhout, 
organist/musicus: dhr. 
E. Vliem

OudKatholieke 
Parochie Utrecht Ste 
Gertrudis
Willemsplantsoen 2
Diensten: 10.00 u.
29-06 past. A. Duurkoop, 

Feest van de 
H.H.Petrus en Paulus, 
apostelen

06-07 past. B. Wallet
13-07 prof. P.B. Smit, Interna-

tional Summerschool
20-07 past. H. Schoon

ziekenhuizen

AZU Stiltecentrum
Heidelberglaan
Diensten: 10.00 u.
29-06 past. L. Berkhout
06-07 geen dienst
13-07 past. P. Buis
20-07 past. M. Wisse

Diakonessenhuis
Bosboomstraat
Diensten: 10.00 u.
29-06 dhr. L. Moll, Woord- 

en Tafelviering
06-07 ds. F.Kruijne
13-07 past. W. Oldenhof, 

Woord- en Tafelvie-
ring

20-07 past. W. Oldenhof, 
Woord- en Tafelvie-
ring

St. Antonius ziekenhuis
Soestwetering 1
Diensten: 10.00 u.
29-06 ds. J.J. Tersmette
06-07 ds. J.J. Tersmette
13-07 ds. N.Th. Overvliet-

van der Veen
20-07 ds. C. van Steenis

Willem Arntsz Huis
Lange Nieuwsstraat
Diensten:  10.30 uur
29-06 ds. J.R. Vredenbregt
06-07 past. K. van Roer-

mund
13-07 geen dienst
20-07 past. B. van Empel

zorgcentra

Alb.van Koningsbruggen
Beneluxlaan
Diensten: 10.30 u.
29-06 mw. M. v.d. Hulst-

Caspers
06-07 mw. A. van der Schrier
13-07 mw. G. van Liebergen
20-07 mw. M. Zuilhof

De Lichtkring
Eykmanlaan
Diensten: 17.00 u.
29-06 ds. K. Bouman
06-07 ds. N. Meynen
13-07 da. S. Bos
20-07 mw.. A. Dubois-van 

Hoorn

Rosendael
Indusdreef
Diensten: 10.45 u.
29-06 mw. R. Prins, Woord 

en Tafel
06-07 onbekend
13-07 onbekend
20-07 onbekend

Swellengrebel
Burg. F. Andreaelaan
Diensten: 10.00 u.
29-06 geen viering
06-07 geen viering
13-07 ds. M. van Giezen
20-07 geen viering

Tamarinde
Neckardreef
Diensten: 10.30 u. 
29-06 ds. Jurjens
06-07 geen viering
13-07 mw. v.d. Schrier
20-07 mw. Prins

Tolsteeg
Saffierlaan
Diensten: 10.30 u.
29-06 mw. M. Zuilhof
06-07 mw. G. van Liebergen
13-07 dhr. G. Krul, dienst van 

Schrift en Tafel
20-07 mw. H. Leijendekkers

Transwijk
Hof van Transwijk 16
Diensten: 10.30 u.
29-06 dhr. A. Hubers
06-07 mw. A. Dubois-van 

Hoorn, dienst van 
Schrift en Tafel

13-07 ds. N. Meynen
20-07 ds. B. Wallet

TuindorpOost
Winklerlaan
Diensten  10.00 u.
29-06 viering
06-07 viering
13-07 viering
20-07 dhr. R. Kil

Zuylenstede
Perudreef 8
Diensten: 10.00 u.
29-06 mw. A. Dubois-van 

Hoorn
06-07 ds. N. de Bok, dienst 

van Schrift en Tafel
13-07 ds. J.E. Riemens
20-07 dr. J. van Amersfoort

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

VRIJDAG 
`t Huis aan de Vecht
Costa Ricadreef
Dienst: 19.30 u.
04-07 ds. Rebel

Zorgcentrum de 
Bijnkershoek
Van Bijnkershoeklaan
Diensten: 15.00 u.
11-07 ds. B. Wallet

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

Wolvenplein gevangenis
Wolvenplein
Diensten: 10.00 u.

ke rkd i e n s t e n AGENDA

vrijdag 27 juni
10.30 uur Huis aan de 
Vecht (Costa Ricadreef 9), 
Italiaans ijsconcert
14.30 uur De Bijnkershoek 
(Van Bijnkershoeklaan 250), 
Italiaans ijsconcert

zaterdag 28 juni
10.00 uur Eglise Wallonne, 
Open Tuinendag als start 
van seizoen Kerken Kijken 
Utrecht, 32ste seizoen
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
met koor en orkest van de 
Domcantorij (uitvoering 
Magnificat’ van Carel Philipp 
Emanuel Bach)

zondag 29 juni
17.00 uur Nicolaïkerk, 
cantatevesper met 
Cappella di San Nicolaï en 
de Vespercantorij onder 
leiding van Ko Zwanenburg 
(Bach-cantate ‘Meine Seele 
erhebt den Herrn’)

vrijdag 4 juli
20.00 uur Jacobikerk, 
Bachconcert door Gerrit 
Christiaan de Gier (opening 
seizoen orgelzomer 
Jacobikerk)

zaterdag 5 juli
15.30 uur Domkerk, eerste 
orgelconcert in zomerreeks 
18.30 uur Johannes-
Bernarduskerk (Oranje-
Nassaulaan), Stilteviering

zondag 6 juli
10.30 uur Domkerk, viering 
met filmopnamen
14.30 uur Bethelkerk, 
Kerkcafé
17.00 uur Nicolaïkerk, 
vesperdienst met ds 
Marian van Giezen, de 
Vespercantorij en organist 
Berry van Berkum

vrijdag 11 juli
20.00 uur Jacobikerk, 
orgelconcert in reeks met 
gastorganist Arjen Leistra

zaterdag 12 juli
15.30 uur Domkerk, 
tweede orgelconcert 
in reeks orgelzomer 
Domkerk, gastorganist Ines 
Maidre

vrijdag 18 juli
20.00 uur Jacobikerk, 
orgelconcert in reeks met 
gastorganist Toon Hagen

zaterdag 19 juli
15.30 uur Domkerk, derde 
orgelconcert in reeks 
orgelzomer Domkerk, 
organist Jan Hage

donderdag 24 juli
19.30 uur Domkerk, 
avondrondleiding voor 
kinderen

vrijdag 25 juli
20.00 uur Jacobikerk, 
orgelconcert in reeks 
met gastorganist Erwin 
Wiersinga

zaterdag 26 juli
15.30 uur Domkerk, vierde 
orgelconcert in reeks 
orgelzomer Domkerk, 
gastorgamist Christiaan 
Seynhave (België)
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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,  Sietske Gerritsen, 
Arie Moolenaar, Frans Rozemond 
(DMO) en  Agnes Stekelenburg

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 (Pieterskerk): 
Grietje Hofman

EUG Oekumenische 

Studentengemeente (Janskerk): 

Rik Boonstra 

De Haven:  Wilma Wolswinkel

Jacobikerk: Hester van de Kaa

Marcus-Wilhelminawijk: 

Anne-Marie Rutgers

Nicolaïkerk: Steven Slappendel 

Nieuwe Kerk: vacant

Johannescentrumgemeente:  

Anneke de Klerk

Utrecht West: 

Henno Willering

Tuindorpkerk: Jan Verkerk 

Zuilen: (Oranjekapel) Annemieke 

Schuur(Bethelkerk) Tineke Zijlstra.

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 abonnement op Kerk in 
de Stad vragen wij per adres een 
bijdrage van 30 euro per jaar in de 
productie- en verzendkosten. Elk jaar 
ontvangt 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.
Aanleveren van advertenties:
advertenties@protestant-utrecht.nl.

BANKRELATIE
Kerk in de Stad te Utrecht
NL37INGB0000766042

GRAFISCHE VERZORGING
theologische uitgeverij Narratio®, 
Gorinchem
www.narratio.nl

kerk   stadin 
de 27 JUNI 2014

Aart van Bruggen 
commissie tentoonstellingen 
Nicolaïkerk

Tot 14 september zijn in de 
Nicolaïkerk schilderijen te 
zien van Henk Pietersma. 
De Fries Pietersma vertoont 
in deze expositie werken 
uit zijn project rond de 150 
psalmen die hij schilderde. 
Hij laat zich inspireren door 
de psalmteksten uit de NBV 
(nieuwe Bijbelvertaling 
2004) en de Friese Bijbel. 
Bij iedere psalm schilderde 
hij een impressie, soms non-
figuratief, maar ook met 
gebruik van expressieve 
herkenbare voorstellingen, 
met scherp ingekerfde lij-
nen, heldere kleuren binnen 
boeiende composities. 

Psalmen, zoals ze in de Bijbel 
staan geschreven, vormen voor 
Pietersma een indrukwekkende 
ontmoetingsplaats tussen de 
Schepper en zijn schepselen, 
tussen God en mens. Elk denk-
bare menselijke emotie is in 
de psalmen terug te vinden, en 
krijgt daar zijn plaats binnen een 
God delijk perspectief. De mens 
in gesprek met de Almachtige. 
De geschilderde beelden van 
Pieters ma laten daar iets van 
zien. Zijn werken kenmerken zich 
door een niet traditionele religi-
euze beeldtaal. Elk schilderij is bij 
hem een avontuur van beeldin-
terpretatie en iconografie; verfris-
send, vernieuwend en avontuur-
lijk, op paneel geschilderd, in een 
eigen stijl en techniek; vorm, kleur 
en lijn vormen in zijn werk een 
krachtige eenheid. 

Vertaling
Bij iedere geschilderde psalm geeft 
Pietersma in een korte poëtische 
tekst zijn eigen vertaling in woor-
den weer. Deze gedichten worden 
geschreven naar aanleiding van zijn 
schilderijen en vormen als zodanig 
een brug tussen de oorspronke-
lijke psalm en het geschilderde 
beeld. Meestal vormt een basaal 
Fries woord het motto (titel) voor 
zowel tekst als beeld. Dat woord 
is dan ook compositorisch in de 
schilderijen opgenomen.  

Henk Pietersma wil weer een 
actieve plaats van de kunst in de 
kerk, zowel ter verfraaiing van 
de gebouwen, als ter ondersteu-
ning van de Woordverkondiging.  

Hij vindt dat kunstvormen een 
belangrijke rol spelen in het pro-
ces om de kerk meer zichtbaar te 
laten zijn binnen een samenleving 
die geestelijk gezien steeds ar-
moediger dreigt te worden van-
wege hedonisme en materialisme. 
Henk Pietersma (1944) volgde 

zijn opleiding aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten, Acade-
mie Minerva te Groningen. Na af-
ronding van zijn studie, ontving hij 
een beurs voor een jaar studie in 
Madrid. Hij gaf tot eind 2005 les 
aan de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden, afdeling leraren-
opleiding Kunst en Vormgeving. 
Henk Pietersma woont en werkt 
in Leeuwarden.Hij werkt mo-
menteel aan een serie van 49 
schilderijen over het lijden en 
sterven van Jezus. Meer informa-

tie daarover, staat op: www.henk-
pietersma.nl.
In het boek ‘De goedheid op 
mijn tong gelegd’ dat tijdens de 
tentoonstelling te verkrijgen is, 
zijn alle 150 afbeeldingen van 
Pietersma’s psalmschilderijen 
gebundeld, met de daarbij beho-
rende gedichten en tekeningen. 
De tentoonstelling is te bezoe-
ken tijdens de openingstijden van 
Kerken Kijken; zie voor verdere 
informatie de website kerkenkij-
ken.nl.

ZOMEREXPOSITIE IN NICOLAÏKERK

Psalmen met de Friese slag

* Psalm 12, Salvum me (Red mij). * Psalm 18, Stipe (Steun). * Psalm 43, Yn it ljocht (In het licht).

* Psalm 63, Ik sykje jo (Ik zoek u).  Psalm 71, Ferstjit mij net (Verstoot 
mij niet).

** Psalm 73, Glysterige paden 
(Glibberige wegen).

* Psalm 85, Fuotprinten 
(Voetsporen).

* Psalm 129, Lange fuorgen 
(Rechte sporen)

* Psalm 148, Loovje (Loven).
Alle werken van Henk Pietersma.

Wilma Wolswinkel

Vanaf nu mag de Haven zich 
officieel een pioniersplek 
noemen. Dit houdt in dat 
deze Utrechtsegeloofsge-
meenschap meedraait in een 
netwerk van pioniersteams 
door het hele land. 

De Haven ontvangt ook coaching 
vanuit de Protestantse Kerk in 
Nederland, in de vcorm van team-
retraites, individuele begeleiding et 
cetera. 
De komende jaren wil de PKN 
honderd van dit soort plek-
ken starten in het land. Een pio-
niersplek is “een vernieuwende 
vorm van kerkzijn die aansluit 
bij onze veranderende cultuur 

De Haven officieel pioniersplek
en allereerst gericht is op mensen die het 
evangelie niet kennen en niet (meer) betrok-
ken zijn bij een bestaande kerk.” De PKN 
volgt daarin het inspirerende voorbeeld van 
‘Fresh Expressions’, de pioniersplekken van de 
Anglicaanse Kerk in Engeland. 
De overeenkomst werd ondertekend door 
onder anderen René van Bemmel (PGU), 
Harmen van der Kolk (PGU), ds Marius van 
Duijn (de Haven) en Louis Wullschleger (IZB/
PKN).

* Ondertekenaars zijn van links naar rechts: 
René van Bemmel, Louis Wullschleger en Marius 
van Duijn. Staand links Dineke Zonnenberg, pen-
ningmeester van De Haven en rechts Marco Bijl 
van de IZB (foto Wilma Wolswinkel).


