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Een interview van Karin 
Oostenbruggen met
organisator Heleen Brehler.

Wat is dat precies ‘Sisterhood?’
Sisterhood is een vrouwendag 
nieuwe stijl. Niet alleen gericht 
op opbouw van jezelf, maar 
ook op de ontmoeting met el-
kaar en het omzien naar ande-
ren. Bemoedigend, fris, gezel-
lig en uitdagend.

Hoe ben je zelf op het idee van 
Sisterhood gekomen? 
Ietje Wiersema en ik gaan al 
jaren naar de vrouwenconfe-
rentie van Hillsong in Londen.  
We ervaren deze steeds weer 
als erg bemoedigend en uitda-
gend. Het kriebelt al jaren om 
ook iets dergelijks in Utrecht 
te organiseren. Dit jaar heb-
ben we de knoop doorgehakt 
en aan de kerkenraad van de 
Nieuwe Kerk gevraagd of we 
een dag speciaal voor alle vrou-
wen mochten gaan organise-
ren. En het mocht! 

Hoe zijn jullie aan het geld ge-
komen? Want per vrouw kostte 
het maar vijf euro? 
We hebben er  als gemeente 
zelf geld in geïnvesteerd en 
het Ad Voogt Fonds aange-
schreven. Mede dankzij hun 
bijdrage zijn we uit de kosten 
gekomen. We zijn hun daar 

zeer dankbaar voor. Ook heb-
ben de vrouwen zelf erg gul 
gegeven! 

Wat is er allemaal op de dag ge-
beurd? Hoeveel vrouwen zijn er 
gekomen? 

We hadden gedacht dat er zo’n 
vijftig vrouwen zouden komen, 
maar het werden er honderd-
veertig! 
Fantastisch om met zo veel 
vrouwen met verschillende ach-
tergronden bij elkaar te zijn! 

Samen zingen, samen bidden. 
Leren van elkaar. Elkaar ont-
moeten en bemoedigen tijdens 
een heerlijke lunch. Veel gezel-
ligheid. Verwennerij in de ver-
wenzone. Voor Huize Agnes, 
waar illegale vrouwen en hun 
kinderen worden opgevangen, 
mochten we schoonmaakmid-
delen meenemen. Zo konden 
we op een hele praktische ma-
nier tot zegen zijn voor andere 
vrouwen in de stad. 

mannen
Er was een ook aantal mannen, 
die speciaal tijd vrij hadden ge-
maakt om dienstbaar te zijn aan 
de vrouwen. Prachtig.  Nynke 
Dijkstra heeft een interessante 
lezing gegeven en alle vrouwen 
gingen gesterkt en blijmoedig 
weer huiswaarts. Het was een 
heerlijke dag!
Komt er nog een tweede editie? 
Er komt zeker een vervolg! We 
zijn al volop aan het plannen 
maken voor de volgende keer in 
het najaar. We hopen dan nog 
meer vrouwen uit de stad te mo-
gen verwelkomen!

Nog twee avonden
over vluchtelingen
Op 27 maart was de eer-
ste bijeenkomst van een 
serie van drie met als thema 
‘Vluchtelingen en bijwoners 
in Utrecht’. De volgende bij-
eenkomsten zijn op 10 en 
24 april. Deze avonden zijn 
bedoeld voor alle mensen in 
Utrecht en omstreken die te 
maken hebben, of misschien 
nog te maken krijgen met de 
problematiek rond vluchte-
lingen en ongedocumenteer-
den. De avonden zijn in de 
Triumfatorkerk aan de Marco 
Pololaan op Kanaleneiland en 
beginnen om 19.30 uur.

Het doel van deze avonden 
is om zoveel mogelijk infor-
matie te verschaffen over 
het leven van vluchtelingen 
in Nederland, welke proble-
men er op hun pad kunnen 
komen, welke rechten en 
voorzieningen er voor hen 
zijn, maar ook bijvoorbeeld 
over instanties waar hulp-
verleners met hun vragen 
terecht kunnen. Elke avond 
is er een aantal deskundige 
sprekers die over hun werk 
zullen vertellen en hun ver-
haal besluiten met een aan 
hun betoog gekoppelde stel-
ling, waarover na de pauze 
met elkaar gesproken kan 
worden. Tevens zal een aan-
tal ‘ervaringsdeskundigen’, 
mensen die aan den lijve heb-
ben ondervonden wat het 
is om vluchteling te zijn, iets 
over hun wederwaardighe-
den komen vertellen. Er zal 
zeker ook ruimte zijn voor u 
om aan het woord te komen 
met vragen, visie en uitwisse-
ling van ervaringen. 

De eerste avond ging het 
vooral over de vraag waarom 
mensen vluchten en waar 
naartoe. Het ging over de 
Conventie van Geneve, ge-
tallen, integratie en beleid. 
De tweede avond zal gespro-
ken worden over mensen die 
niet mogen blijven. Welke 
restrictieve maatregelen zijn 
er, welke rechten hebben zij 
en wat doen de kerken? De 
laatste thema-avond wordt er 
een forum van deskundigen 
gevormd. Het forum zal op 
het onderwerp gerichte vra-
gen van een interviewer be-
antwoorden.

Het zal die avond vooral gaan 
over voorzieningen en rech-
ten. Wie lopen er op straat, 
waar eten zij, waar slapen zij 
en wat is hun perspectief. 
Opgeven voor bijwonen van 
deze avonden kan per e-mail 
bij Diny Ulaen: dulaen@gmail.
com, maar ook wie zich niet 
opgeeft is welkom.

Diny Ulaen

Harpconcert in 
Dominicuskerk
Op zaterdag 31 maart om 
presenteert de harpklas van 
het Utrechts Conservatorium 
in de Dominicuskerk aan de 
Händelstraat in Oog in Al een 
concertprogramma waarin, 
uiteraard, de harp de hoofd-
rol speelt. Leiding heeft de 
wereldvermaarde docente 
Erika Waardenburg. Deze 
concertavond begint om acht 
uur. De toegangsprijs is tien 
euro.

Sisterhooddag in de 
Nieuwe Kerk 

In heel Utrecht werd op 16 en 17 
maart vrijwilligerswerk gedaan in 
het kader van NL Doet. Medewer-
kers van uitzendbureau Tempo-
team deden vrijwilligerswerk bij 
de ISKB, een organisatie die vrij-
willigers koppelt als taalcoach aan 
Utrechters die beter Nederlands 
willen leren. In de ochtend volg-
den dertien cursisten een sollicita-

* Sisterhooddag in de Nieuwe Kerk was een doorslaand succes (foto Lydia 
Solinger).

Hesther Oor 

Vocaal Ensemble Multiple Voice 
jubileert in april en geeft ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig 
bestaan drie feestelijke uitvoe-
ringen van het ‘Dixit Dominus’ 
van George Friedrich Händel, 

de koorcomponist uit de barok 
par excellence. Dit magnum 
opus wordt voor de pauze voor-
afgegaan door een aantal delen 
uit de Mariavespers van Claudio 
Monteverdi.
Barokensemble ‘Eik en Linde’ 
van Multiple Voice, onder lei-

nor, Marc Pantus, bas. De jubi-
leumconcerten zijn op vrijdag 
20 april in de Noorderkerk van 
Hoorn (zie www.oudemuziek.
nu), zaterdag 21 april in de 
Utrechtse Geertekerk (20.15 
uur). 
Toegangskaart zijn in voorver-
koop via kaartverkoop@multi-
plevoice.nl en bij Boudisque aan 
het Vredenburg. Zondag 22 april 
geeft Multiple Voice nog een 
concert in Heiloo, zie www.wit-
tekerkheiloo.nl.

ding van Paul de Kok, omlijst de 
vocale composities met instru-
mentale werken van Frescobal-
di, Legrenzi en Scarlatti/Avison. 
Solisten tijdens deze uitvoerin-
gen zijn: Hannah Morrison en 
Marjon Strijk, sopraan, Barnabás 
Hegyi, altus, Jeroen de Vaal, te-

DRIE CONCERTEN IN APRIL

Multiple Voice jubileert

 * Multiple Voice.

tietraining. Na een gezamenlijke 
lunch leerden ’s middags acht 
vrijwilligers van de ISKB hoe ze 
hun vrijwilligerswerk kunnen be-
nutten bij het zoeken naar een 
baan. Voor de ISKB was het heel 
plezierig dat door de inzet van 
Tempo-team de vrijwilligers wat 
kon worden teruggeven voor 
hun inzet. (foto ISKB).

Wederzijds 
vrijwilligerswerk

* (foto Lineke Maat, directeur ISKB).
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tweede lezing over 
klassieke muziek 
De commissie Vorming en Toe-
rusting van de Marcus-Wilhel-
minakerk houdt in mei haar 
tweede lezing van dit seizoen 
over klassieke muziek. Uit-
gangspunt daarbij is het chris-
telijke geloof. Tijdens de lezing 
– de eerste was in januari in de 
Marcuskerk, de volgende op 
22 mei in de Wilhelminakerk 
– staat Lydia Bosman stil bij de 
levens van componisten en de 
werken die aansluiten bij het 
te behandelen thema.
Lydia Bosman studeerde com-
merciële economie en klassiek 
piano. Zij verzorgt voor bedrij-
ven en andere organisaties le-
zingen over klassieke muziek. 
Lydia woont in Utrecht-Oost 
en is onder andere voorzitter 
van de organisatie ‘Cultuur in 
Oost’.
In de lezing van 17 januari 
ging het over de contemplatie 
in de klassieke muziek. Lydia 
Bosman stond toen stil bij de 
levens van een aantal bekende 
componisten, van J.S. Bach tot 
Arvo Pärt. De lezing van 22 
mei is in tegenstelling tot die 
van de donkere dagen van de 
winter, geheel op de zomer 
gericht. Het wordt een zon-
nige lezing over componisten, 
ook weer met een christelijke 
achtergrond, die werken heb-
ben gecomponeerd over de 
zomer. Met muziek van onder 
andere Vivaldi en Philip Glass. 
De combinatie van verhaal en 
muziek zal de toehoorders ver-
rassen en is een mooie opmaat 
naar de zomer. 
De avond met de lezing van 
Lydia Bosman begint om acht 
uur. Toegang kost vijf euro, in-
clusief koffie of thee.

‘Behoud Hydepark 
Doorn’

Het bestuur van de dienstenor-
ganisatie van de Protestantse 
Kerk adviseert de synode van 
de kerk het landgoed Hyde-
park als plek voor bezinning, 
scholing en toerusting te be-
houden. In de gebouwennoti-
tie die tijdens de generale sy-
node van 14 en 15 april wordt 
besproken komt het bestuur 
met deze aanbeveling. Nader 
onderzoek moet uitwijzen of 
het huidige conferentiecen-
trum aan de Driebergsestraat-
weg in Doorn gerenoveerd 
moet worden of dat er een 
nieuw conferentiecentrum ge-
bouwd moet worden dat dan 
ongeveer vijftig jaar mee kan.
Voor het bestuur van de dien-
stenorganisatie staat voorop 
dat de Protestantse Kerk een 
plek voor bezinning, scholing 
en toerusting nodig heeft. Het 
complex moet, met het oog 
op meerdaagse activiteiten, 
ook een overnachtingsaccom-
modatie hebben. In februari 
van dit jaar raadden makelaars 
en vastgoedadviseurs, die het 
bestuur in de arm heeft geno-
men, verkoop van Hydepark 
af. Hydepark kan volgens het 
onderzoek worden behouden 
en exploitabel worden ge-
maakt als er op verschillende 
fronten ingegrepen wordt in 
de huidige situatie.

 (persbericht)

Als vervolg op het succesvolle 
Jacobidebat in januari dit jaar, 
opent de Jacobikerk op 4 april 
aanstaande opnieuw haar deu-
ren voor een debat. Drie toga-
dragers: een rechter, een advo-
caat en een dominee, gaan met 
elkaar in debat over vergelding 
of vergeving, schuld en onschuld 
en de vraag hoe recht tot stand 
komt. Krijgt ‘rechts’ het voor het 
zeggen en worden veroordeel-
den strenger gestraft? Of volgen 
we ‘links’ en investeren we vooral 
in de dader? Waardoor laat een 
rechter zich leiden als hij zijn oor-
deel velt? Moet de rechtspraak 
ook verharden als de samenle-
ving verhardt? Kom luisteren 

naar en mee debatteren met mr. 
Inez Weski, strafadvocaat, prof.
mr. Rinus Otte, vice-president 
van het Gerechtshof in Arnhem 
en dr. Arjan Plaisier, scriba van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
De avond staat onder leiding van 
Elsbeth Gruteke, EO-journalist 
voor het radio-1 programma Dit 
is de dag.

Het Jacobidebat in de gelijk-
namige kerk op woensdag 4 
april begint om 20.00 uur; van-
af kwart voor acht staat kof-
fie en thee klaar voor de gas-
ten. Toegang is als altijd gratis 
Meer informatie staat op www.
Jacobikerk.nl

Jacobidebat met 
drie togadragers

Afgelopen week ben ik naar de 
kapper geweest. Mijn punten 
waren ‘dood’. Dat haar eigenlijk 
al dood is zodra het uit je huid 
komt vergeten we maar even, 
in dit geval waren de uiteindes 
van mijn haar gewoon ruw en 
pluizig en dof en lelijk en ge-

spleten en dood. Mijn kapster 
vertelde mij, dat wilde ik het 
weer helemaal gezond hebben, 
er toch wel zo’n vijf centimeter 
vanaf moest. Alleen dan kon ik 
weer met een ‘schone lei’ be-
ginnen, met haar van begin tot 
eind gezond en fris.

Terwijl ik de opgegeven stuk-
ken haar in de spiegel pluk voor 
pluk omlaag zag vallen, sprak 
het vanzelf dat ik doodleuk 
mijn dode haarpunten weg kon 
halen en dan opnieuw kon be-
ginnen. Met haar kan je de tijd 
immers weer terugdraaien, een 
oude coupe kan je weer tevoor-
schijn toveren door de slechte 
stukken weg te knippen. 
Vervolgens bedacht ik mij het 
volgende. Hoe geweldig zou 
het zijn als je dat ook met je 
leven kon doen? Stel, je hebt 
tien jaar geleden een stomme 
fout gemaakt en ervaart nog 
steeds de consequenties daar-
van. Je hebt bijvoorbeeld een 

verkeerde keus gemaakt. Je 
hebt het uitgemaakt met een 
oude liefde die je mist, bent 
verhuisd naar een plek waar 
je je niet thuis voelt, hebt een 
baan waar je niet gelukkig mee 
bent of bent slachtoffer gewor-
den van een fout tijdens een 
plastisch chirurgische operatie 
en loopt al jaren rond met een 
verpeste neus ergens halver-
wege je linkerwang. Stel, je le-
ven is simpelweg doodgelopen. 
Dan wil je toch ook het laatste 
stukje even wegknippen en 
vanaf daar opnieuw beginnen? 
Dan wil je toch de dode punten 
vergeten en alles gezond en fris 
over doen?
Natuurlijk, een kleurspoelinkje 
eroverheen kan altijd. Of mis-
schien wat highlights erbij, om 
het geheel net iets minder dof 
te laten lijken. Desnoods een 
permanentje. En dat zijn slechts 
symptoombestrijdende maatre-
gelen die niet structureel wer-
ken. Je krijgt altijd weer last 

van uitgroei en na verloop van 
tijd is het probleem weer net zo 
groot als voorheen.

Mijn kapster vertelde mij, dat 
wil ik mijn haar niet nog eens 
tot zo’n dieptepunt laten ko-
men, ik het beste elke ander-
halve maand de puntjes kan 
laten bijknippen. Slechts een 
ministukje haar eraf en de 
schade blijft beperkt. Misschien 
moeten wij dat ook doen. Elke 
anderhalve maand even de ba-
lans opmaken en waar nodig 
bijschaven, om doodgelopen 
punten op grote schaal te be-
perken. Daar is echter wel het 
een en ander aan discipline en 
lef voor nodig, en bovendien 
is een kappersbezoek redelijk 
duur.

Ik word bijna achttien en heb 
binnenkort mijn diploma op 
zak. Dan ligt de wereld voor me 
open en moet ik gaan kiezen. 
Ik ga denk ik voor extensions. 

Doodleuk opnieuw beginnen

Bram Schriever

In de serie ‘In gesprek’ is 
op donderdagavond 12 
april dr Henk Vreekamp te 
gast in het theehuis van de 
Domkerk. Na zijn inleiding 
kunnen de mensen in de 
zaal met hem in gesprek 
over de positie van Israël in 
Bijbel, kerk en politiek.

Onmiskenbaar is de positie van 
Israël te herkennen in de ge-
schriften die wij de Bijbel noe-
men. In de Bijbel, het verhaal 
van God en mensen, is een 
grote plaats ingeruimd aan het 
verhaal van God met het volk 
Israël. Ook is onmiskenbaar dui-
delijk dat Jezus voortkomt uit 
het joodse volk. In Jezus zien 
de christenen de Messias zoals 
die in de Schriften is aangekon-
digd. Het lijkt daarom dan ook 
vanzelfsprekend dat er een blij-
vende verbinding is tussen jo-
dendom en christendom.

Kerk en Israël
Daarom is voor de Protestantse 
Kerk in Nederland de relatie 
met Israël een essentieel ele-
ment van de eigen identiteit en 
belijden. Met de naam Israël be-
doelt de PKN: het Israël dat wij 
ontmoeten in de Bijbel en van 
daaruit in de geschiedenis tot 
op vandaag. Hier liggen de wor-
tels van ons geloof. Dat is dus 
meer dan een historische bepa-
ling. Daarom dat de verbonden-
heid met Israël ook nadrukkelijk 
wordt genoemd in de kerkorde: 

Artikel 1-1
De Protestantse Kerk in Neder-
land is overeenkomstig haar be-
lijden gestalte van de ene heilige 
apostolische en katholieke of 
algemene christelijke Kerk die 
zich, delend in de aan Israël ge-
schonken verwachting, uitstrekt 
naar de komst van het Koninkrijk 
van God. 

Artikel 1-7
De kerk is geroepen gestalte te 

geven aan haar onopgeefbare 
verbondenheid met het volk 
Israël. Als Christus-belijdende 
geloofsgemeenschap zoekt zij 
het gesprek met Israël inzake het 
verstaan van de Heilige Schrift, 
in het bijzonder betreffende de 
komst van het Koninkrijk van 
God.

Visies
Hoe duidelijk de relatie tussen 
Bijbel en Israël en Kerk en Israël 
ook is, toch lijkt het zo nu en 
dan ook te schuren tussen de 
verschillende visies op dit on-
derwerp. Aanleiding daartoe is 
veelal de politieke situatie in het 
Midden-Oosten op dit moment. 
De bezetting van de palestijnse 
gebieden door Israël roept kri-
tiek op en veel christenen tonen 
ook hun solidariteit met de on-
derdrukte palestijnen. Dit lijkt 
spanning op te roepen. Hoe kun 
je verbonden zijn met Israël en 
gelijktijdig kritiek op hen heb-
ben? Tot op het hoogste niveau 
binnen onze kerk wordt hier-
over gedebatteerd waarbij de 

beschuldigingen over en weer 
vaak heftig zijn. De verwarring 
en de vragen rondom Israël zijn 
groot. 

Kortom, het is de hoogste tijd 
voor een gesprek met Henk 
Vreekamp.
Dr. Henk Vreekamp is een ex-
pert op het gebied van Kerk 
en Israël. Onder andere was hij 
van 1992 tot 2002 beleidsme-
dewerker ‘Kerk en Israël’ en 
‘Kerk en Theologie’ bij het 
landelijk dienstencentrum van 
de Samen op Weg-kerken, nu 
de Protestantse Kerk in Neder-
land. 
Daarnaast heeft hij ook veel 
andere publicaties op zijn 
naam staan. 

Hij noemt zichzelf een ‘door 
joodse vragen uitgedaagde 
heiden-christelijke theoloog’ 
(zie www.vreekamp.nl).

Iedere belangstellende is don-
derdagavond 12 april vanaf 
19.30 welkom in het theehuis 
van de Domkerk. Het program-
ma begint om 20.00 uur. De in-
gang is de bruine deur tegen-
over de Domstraat.

Henk Vreekamp in Domkerk over 
Israël in Bijbel, kerk en politiek

* Dr Henk Vreekamp.
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Anne-Marie Rutgers

In april is het zo ver: de 
uitvoering van de mu-
sical ‘Noach’. Al sinds 
begin januari zijn 43 kin-
deren aan het oefenen, 
onder leiding van Marjon 
Moed en Ko Zwanenburg. 
Traditiegetrouw is de hele 
cast op kamp geweest, om 
het hele stuk nog eens he-
lemaal goed door te nemen. 
En natuurlijk ter versterking 
van de saamhorigheid bij 
dit muzikaal-kunstzinnige 
project.

Noach, mens van de troost, is 
de hoofdpersoon in het ver-
haal over de zondvloed. Scherp 
steekt hij af tegen het grauwe 
decor van zijn omgeving, de 
harde wereld van zijn tijd. Als 
God spijt krijgt dat hij de mens 
heeft geschapen, besluit hij de 
geschiedenis de vrije loop te la-
ten en de wereld prijs te geven 
aan de vernietigende krachten. 
Tegelijk besluit hij toch weer 
verder te gaan met de mensen.

Eersteling
Noach is de eersteling van een 
nieuwe schepping, de mens 
om wie en door wie de wereld 
zal voortbestaan. Een eenling, 
vertegenwoordiger van het 
kleinste minderheidsstandpunt 
in een wereld waarin list en ge-
weld de toon aangeven, waar 
woorden als goedheid en waar-
heid hoongelach oproepen en 
waar mensen die iets anders 
willen worden uitgemaakt voor 
idealisten. 

Noach is een betrouwbare 
bondgenoot: iemand die is zo-
als hij is. Iemand waar je op 
aankunt. Iemand met wie je in 
zee kunt gaan.
Als de aarde na de vloed weer 
droog is, staat aan de hemel 
een regenboog, teken van Gods 
trouw. En het eerste wat Noach 
hoort is: Wij samen. Wij samen 
tegen het water, tegen de cha-
os, tegen de dood, tegen alles 
wat afbreekt en vernietigt. Ik 
ben de God van het leven, van 
de mensen, van de menselijk-
heid!

Betrokkenheid
Ook deze keer zijn er weer veel 
gemeenteleden uit de Marcus-
Wilhelmina en Nicolaïwijk bij 

de totstandkoming van de mu-
sical betrokken: het ontwerpen 
van de huisstijl, het maken van 
de website, het ontwerpen en 
maken van kostuums en decor, 
het organiseren van het oefen-
kamp eind maart en alles rond-
om de uitvoeringen.

De liedteksten van de musical 
‘Noach’ zijn van Karel Deur-
loo, de verbindende teksten 
zijn geschreven door Kees Bou-
man. De muziek is van de hand 
van Berry van Berkum. Pip van 
Steen (fluit) en Berry van Ber-
kum (vleugel) zullen de muziek 
verzorgen. 

Het worden deze keer vier 
prachtige uitvoeringen en we 
hopen dat u allemaal komt kij-
ken. Omdat het aantal plaatsen 
niet onbeperkt is, hebt u een 
gratis kaartje nodig dat u kunt 
bestellen via de website www.
musical-noach.nl. 

De musical wordt uitgevoerd 
op zaterdagavond 14 april om 
19.30 uur en zondagmiddag 15 
april om 15.30 uur in de Marcus-
kerk. En op zaterdagavond 21 
april om 19.30 uur en zondag-
middag 22 april om 15.30 uur in 
de Nicolaïkerk.

Samengevat: uitvoeringen mu-
sical ‘Noach’
Uitvoerenden: de musicalster-
ren uit Utrecht-Zuid. 
Regie: Marjon Moed. 
Dirigent: Ko Zwanenburg. 
Met medewerking van: Pip van 
Steen, fluit, en Berry van Ber-
kum, vleugel. 
Toegang vrij, ter bestrijding van 
de onkosten is er een collecte 
na afloop.

reilinglezing 
in Silokerk

Op zondag 22 april is in de 
Silokerk aan de Herenstraat 
34-36 de Jannes Reilinglezing, 
met als gastspreker Piet Bron-
gers. Onderwerp is: ‘Over de 
bandbreedte van het Bap-
tisme - geloofsruimte en ge-
loofsvrijheid in het doperse 
denken’. Co-referent bij de 
lezing is Teun van der Leer, 
rector van het Baptisten Semi-
narium.
In de Jannes Reiling Lezing 
2012 onderzoekt drs. Piet 
Brongers het eigen karakter 
van de Doperse Beweging. Zo 
wil hij wegwijzers en grenzen 
afleiden voor het Baptisme 
van vandaag. Daarbij laat hij 
zich mede leiden de inzichten 
van prof. dr. Jannes Reiling 
(1923-2005), die ook in zijn tijd 
al bezorgd was over zijn plaats 
in de hoofdstroom van het 
Nederlands Baptisme.
Baptist-zijn begint met per-
soonlijke belijdenis en doop. 
Maar waar houdt baptist-zijn 
op? Hoeveel geloofsruimte is 
er, hoeveel vrijheid staan bap-
tisten elkaar toe? En wat ver-
bindt hen dan nog? De Jannes 
Reiling Lezing 2012 onder-
zoekt de bandbreedte van het 
Baptisme.
Baptisten kennen een grote 
diversiteit aan geloofsbele-
vingen en overtuigingen. Die 
loopt van liederenkeuze tot 
huwelijk en scheiding, van 
voorkeur voor bijbelvertaling 
tot opvattingen over avond-
maal en homoseksuele rela-
ties. Illustreert die veelkleu-
righeid de rijkdom van het 
evangelie? Of verdampt het 
Baptisme hiermee langzaam-
aan en wordt het tijd voor 
een eigen baptisten geloofs-
belijdenis, waarin ruimte en 
grenzen voor eens en voor al-
tijd worden vastgelegd? Heel 
actuele vragen, zeker in het 
licht van het onderzoek naar 
samensmelting van de Unie 
van Baptistengemeenten met 
de ABC-gemeenten. Tot hoe-
ver reikt de bandbreedte van 
het Baptisme? Moeten we, ter 
beantwoording van dergelijke 
vragen, terug naar de eerste 
dopers? Of is er juist sprake 
van voortschrijdend inzicht, 
van groeien in geloof door de 
generaties heen? Of is het zo 
dat iedere tijd weer nieuwe 
vragen stelt en dus eigen ant-
woorden heeft?
De Jannes Reiling Lezing vond 
voor het eerst plaats in 2009. 
Hij werd verzorgd door prof. 
dr. Olof H. de Vries, die sprak 
over de grenzen van het bap-
tisten vrijheidsbegrip. Als co-
referent gaf drs. Piet Brongers 
een eerste reactie. De Jan-
nes Reiling Lezing 2009 is te 
downloaden van www.siloge-
meente.nl/publicaties. Aan-
melden kan door een e-mail 
te sturen naar secretariaat@si-
logemeente.nl. Aan deelname 
zijn geen kosten verbonden.
De Jannes Reiling Lezing is 
een initiatief van de Baptisten-
gemeente Utrecht Silo.

Cast musical ‘Noach’ op kamp

* Ontspannende momenten tijdens het oefenkamp voor de musical ‘Noach’ (foto’s Jolanda van den Hoven).
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Passieconcert  
CZOV Excelsior  
Op 31 maart, de zaterdag 
voor palmzondag, geeft CZOV 
Excelsior Maarssen, samen 
met andere zangers en zang e  -
ressen een zogenaamde on 
scratch-uitvoering van The 
Crucifixion van Sir John Stai-
ner. Dit passiestuk voor tenor, 
bas, vierstemmig koor en 
orgel uit 1887 heeft als thema 
het lijdensverhaal van Chris-
tus.  Dit gelegenheidskoor 
staat onder leiding van  Mari-
na Kaldeway. De solisten zijn 
Maurice Rommers,tenor en 
Petúr Heimisson,bas. Orgelbe-
geleiding Sietze Kaldeway.
Het concert heeft plaats in de 
Heilig Hartkerk aan de Breed-
straat in Maarssen en begint 
om 17.00 uur. Kaarten voor 
deze uitvoering (tien euro) 
zijn te reserveren bij Tiny Kalk-
sma telefoon 666 3417 of via 
de website excelsiormaarssen.
nl. Ook zijn er nog kaarten 
te koop bij de ingang van de 
kerk. Nieuwe koorleden zijn 
overigens altijd welkom.

Kerkseizoen 
Blauwkapel begint 
op paaszondag 
Traditiegetrouw begint het 
kerkseizoen in Blauwkapel al-
tijd op paaszondag en duurt 
tot en met de eerste zondag in 
november. Dit jaar dus op zon-
dagmorgen 8 april om 10.30 
uur. In afwijking van voor-
gaande jaren is er met ingang 
van dit jaar het hele seizoen 
maar één dienst op alle zonda-
gen om 10.30 uur.
 Blauwkapel is geen traditio-
nele kerk, maar bij de oprich-
ting in 1958 bedoeld als oecu-
menische kerk voor mensen 
die letterlijk of figuurlijk on-
derweg zijn. In de beginjaren 
werd Blauwkapel ook wel toe-
ristenkerk genoemd en later, 
tot op de dag van vandaag, 
‘oecumenische onderweg-
kerk’.  
Blauwkapel heeft geen vaste 
voorganger, geen pastoraat en 
ook geen kerkenraad, maar is 
een vereniging die kerkdien-
sten en culturele activiteiten 
organiseert. De onderweg-
diensten  zijn kort (40 tot 45 
minuten) en worden geleid 
door voorgangers afkomstig 
uit verschillende christelijke 
kerken met verschillende iden-
titeiten. De diensten op de 
eerste zondag van de maand 
zijn diensten van Woord en 
Tafel.
Het prachtige gotische kerkje 
Blauwkapel is ook bijzonder 
in trek voor bijzondere dien-
sten,  zoals  huwelijksbevesti-
gingen, gedachtenis- en rouw-
diensten. Vorig jaar werden er 
negentien van deze diensten 
gehouden waarbij leden van 
de werkgroep  als gastheer/-
vrouw optraden.
Dit jaar worden voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar op de 
laatste zondag in de maanden 
mei, juni, augustus en sep-
tember in Blauwkapel gratis 
toegankelijke concerten ge-
houden. De concerten begin-
nen om 15.00 uur en duren 
een uur. Op de website van 
Blauwkapel (www.onderweg-
kerkblauwkapel.nl) is nadere 
informatie over de concerten 
te vinden. 

Ben van Hoeflaken 

Jasja Nottelman en Liesbeth 
Timmers

Waarom deze rouwgroep?
In het afgelopen half jaar kwa-
men een aantal studenten bij 
het studentenpastoraat met 
de vraag om te kunnen praten 
over het verlies van een dier-
baar familielid. Ze vonden het 
lastig er met vrienden over te 
praten ‘omdat het al zo lang 
geleden was’. In de gesprekken 
bleek dat het nog helemaal niet 
zo lang geleden was, maar met 
wie heb je het er dan nog over? 
Zo ontstond het idee om een 
rouwgroep te starten waarbij 
het uitwisselen van ervaringen 
rondom rouw centraal staat. Bij 
navraag bleek dat de studen-
tenpsychologen dit soort groe-
pen niet aanbieden; een van 
de psychologen gaf aan dat het 
juist wel fijn zou zijn als dit zou 
worden aangeboden vanuit het 
studentenpastoraat.

Ervaringen
Rouwen, je moet het zelf doen, 
maar je hoeft het niet alleen 
te doen. Een van de mogelijk-
heden om te kunnen delen is 
een rouwgroep. In zo’n groep 
komen mensen die een dierba-
re verloren hebben een aantal 
keren bij elkaar om verhalen en 
ervaringen uit te wisselen. Door 
de herkenning en erkenning in 
z’n groep kan dit heel steunend 
zijn. De andere deelnemers 
weten waar je het over hebt 
en wat je bedoelt. Bovendien 
is er in zo’n groep gelijkwaar-
digheid. Jij kunt je verhaal ver-
tellen aan mensen die naar jou 
willen luisteren, én mensen wil-
len hun verhaal aan jou vertel-
len. Je kunt ‘ontvangen’: wat 
een ander vertelt, kan jou weer 
een stukje op weg helpen, maar 
ook ‘geven’: een ander kan ook 
iets hebben aan jouw verhaal. 
Bij je vrienden kun je op een ge-
geven moment het gevoel heb-
ben dat ze vinden dat je er nu 
genoeg over hebt gepraat – wat 
overigens niet wil zeggen dat 
dit is wat je vrienden denken… 

Is rouwen verschillend per leef-
tijd?
Rouwen is een persoonlijk pro-
ces. Er bestaat geen protocol 
waar in staat hoe het moet en 
er ligt ook niet vast hoe lang 
het duurt. Een rouwproces is 
uniek, net als een vingerafdruk, 
zoals de Belgische rouwdeskun-
dige Manu Keirse het formu-
leerde.
Binnen dat unieke zijn er wel 
bepaalde algemene dingen te 
herkennen en te benoemen. In 
de wetenschap zijn hierover in 
de afgelopen eeuwen verschil-
lende theorieën en modellen 

geformuleerd, te beginnen bij 
de theorie dat het goed is de 
overledene los te laten en af-
stand te nemen (Freud) tot aan 
dat een rouwende door het ver-
lies verandert en dat het erom 
gaat hierin een nieuw even-
wicht te vinden (Maes, rouw-
therapeut en -deskundige in 
België).

Levensfase
Met deze nuancering in gedach-
ten: Het is zeker zo dat studen-
ten andere dingen tegenkomen 
in rouw dan mensen in een an-
dere levensfase. Studenten zijn 
bezig hun eigen leven vorm te 

geven, wonen pas kort of nog 
niet op zichzelf, zijn een nieuw 
sociaal netwerk aan het opbou-
wen, maken toekomstplannen, 
bruisen van energie. Het is een 
levensfase waarin een ingrij-
pend verlies niet hoort, niet 
past. En toch… het gebeurt 
wel. En dan? Het kan heel goed 
dat door het overlijden van 
een dierbare de bodem onder 
iemands bestaan wordt weg-
geslagen. En daar zit je dan als 
student, met al je ideeën over je 
toekomst, het opbouwen van je 
eigen leven, alle energie die je 
had… Je vrienden, vriendinnen, 
studiegenoten die ook in die 
levensfase zitten, hebben waar-
schijnlijk wel even ruimte voor 
jouw verhaal, maar hun leven 
gaat door. En dat van jou staat 
even helemaal stil. Al wil je dat 
tegelijkertijd ook niet. Of toch 
wel.
Rouwt een christen anders dan 
een niet-christen?
Deze rouwgroep wordt aange-
boden vanuit het IPSU. Dat be-
tekent dat naast de specifieke 
doelgroep – studenten – nog 
een aspect bijzondere aandacht 
zal krijgen: het christelijke. Of 
christenen anders rouwen dan 

niet-christenen? Nee, niet zo-
zeer anders. Maar het christe-
lijke element kan wel extra di-
mensies geven in een rouwpro-
ces, al blijft het uitgangspunt 
dat ieder mens uniek is. 

Zingeving
Rouw gaat vrijwel altijd ge-
paard met zingevingsvragen, in 
welke vorm dan ook. Voor men-
sen met een christelijke achter-
grond kan het geloof onder-
steunend zijn in het rouwproces 
– bijvoorbeeld door de gedach-
te dat degene die overleden is 
nu bij God is of door troost die 
ervaren wordt in bijvoorbeeld 
zingen of bidden. Maar het ge-
loof kan ook juist vragen met 
zich meebrengen, of zelfs te-
leurstelling of boosheid: Hoe 
God hierin te plaatsen? Waarom 
liet God dit gebeuren? Had God 
dit kunnen voorkomen, maar 
dat niet gedaan? Waar is God 
nu? 
In de rouwgroep van het IPSU 
zal er expliciet aandacht en 
ruimte zijn om het onderwerp 
‘rouw en geloof’ met elkaar te 
verkennen en vragen en erva-
ringen uit te wisselen.

Hoe is bij de begeleiding van de 
groep de (rouw)professionaliteit 
gewaarborgd? 
In deze rouwgroep kunnen stu-
denten met lotgenoten in con-
tact komen. Contact met lot-
genoten kan door herkenning 
en erkenning veel steun geven. 
Lotgenoten hebben maar een 
paar woorden nodig om el-
kaar te verstaan. Ook al is ieder 
rouwverhaal weer anders, het 
delen van het verdriet en het 
uitwisselen van wat je tegen-
komt kunnen helpend zijn. De 
nadruk ligt dan ook op ontmoe-
ting, niet op hulpverlening.

Begeleiding
De begeleiding van deze rouw-
groep ligt wel in professionele 
en deskundige handen: Jasja 
Nottelman heeft als studenten-
pastor vele gesprekken gevoerd 
met studenten en in groeps-
verband diverse (theologische) 
thema’s aan de orde gesteld. 
Liesbeth Timmers is al enkele 
jaren vrijwilliger in de rouw-
zorg. Doordat zij daarnaast 
bijna haar opleiding tot rouw-
begeleider heeft afgerond, is 
er bij de begeleiding van deze 
rouwgroep ook voldoende vak-

kennis en ervaring op rouwge-
bied voorhanden. Ook is zij er-
varingsdeskundige: zij was zelf 
student toen haar moeder over-
leed.
Jasja en Liesbeth vullen elkaar 
dus goed aan. Bovendien, door-
dat er twee begeleiders zijn, is 
het altijd mogelijk dat een be-
geleider even meer aandacht 
heeft voor een individuele deel-
nemer, als dat nodig mocht zijn.

Hoe vaak komt de rouwgroep 
bij elkaar?
De groep zal acht tot tien keer 
bij elkaar komen. Thema’s die 
aan de orde kunnen komen, 
zijn: het afscheid/de uitvaart, 
rouwreacties/emoties, hoe ga 
je om met herinneringen, speci-
ale (gedenk)dagen, hoe zorg je 
voor jezelf/hoe blijf je staande, 
zingeving/spiritualiteit/geloof, 
hoe neem je de overledene 
mee in je leven, hoe ga je ver-
der, waar haal je kracht van-
daan. Daarnaast kunnen deel-
nemers zelf ook onderwerpen 
aandragen. Het spreekt voor 
zich dat in een groep als deze 
ruim aandacht zal zijn voor ken-
nismaken en afscheid nemen. 

Kernwaarden als veiligheid, res-
pect, vertrouwen en verbinding 
staan in deze groep centraal.
In de afgelopen maanden is 
contact gelegd met studenten-
psychologen en studieadviseurs. 
Daarnaast zijn zowel studenten-
verenigingen als de predikanten 
in de PGU benaderd. Het initia-
tief van een rouwgroep vanuit 
het IPSU is in deze kringen zon-
der meer goed ontvangen. 

Ben je zelf student en is er ie-
mand in je omgeving overle-
den, of ken je studenten die 
misschien aan deze groep zou-
den willen meedoen? Dan kun 
je contact opnemen met Jasja 
Nottelman: eug@nottelman.
net, 06 - 343 99 461. Zodra er 
voldoende deelnemers zijn, 
gaat de groep van start. De 
meest actuele informatie is te 
vinden op www.ipsu.nl.

Deelnemen aan een rouwgroep 
is een beweging twee kanten 
op: niet alleen het kunnen delen 
van je eigen verhalen en emoties, 
maar ook deelgenoot worden 
van die van anderen. Daarom is 
er voordat de groep begint eerst 
een individueel gesprek.

ROUWGROEP VOOR STUDENTEN

Delen kan helen
De dood van iemand die je lief is: iedereen krijgt er een keer mee te 
maken. En daarmee ook met rouw. Maar wat is rouwen nu precies? 
Hoe moet het? Doe je het wel goed? Wat kan je helpen? Het zijn 
vragen waar geen eensluidend antwoord op is. En dat hoeft ook 
niet. Want rouwen is een individueel proces, er bestaat geen hand-
leiding voor. 
Moet je het dan alleen doen? Nee, dat hoeft niet. Voor veel rou-
wenden is contact met lotgenoten zeer steunend. Mensen die iets 
vergelijkbaars hebben meegemaakt, hebben vaak aan een half 
woord genoeg om elkaar te begrijpen. Om die reden biedt het 
Interkerkelijk Studentenpastoraat (IPSU) een rouwgroep voor stu-
denten aan. Initiatiefnemers Jasja Nottelman en Liesbeth Timmers 
beantwoorden een aantal vragen die de redactie hun voorlegde.

           * Jasja Nottelman (links) en Liesbeth Timmers.
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www.kerkboek.nl

www.narratio.nl

Steeds op de hoogte blijven van de nieuw 
verschenen boeken op het christelijk en 

kerkelijk erf?  
www.boekentafels.nl

In september start 
onze cursus

Pastorale hulpverlening
Enkele lesthema’s in de cursus:

De bijbel en psychologie
• Contextuele hulpverlening • Invloed van manipulatie • Huwelijk pastoraat Com-
municatie • Seksueel misbruik • Verschillen tussen mannen en vrouwen • Trai-
ning van vaardigheden • Invloeden van generaties • En nog vele andere thema’s

Cursusplaatsen: 
Nieuwegein, Breda, Haarlem, Groningen

Onze docenten zijn professioneel en werken al vele jaren  in onze praktijken, waar-
door de cursus vaak onderbouwd is met vele praktijkvoorbeelden!

Kijk nu op www.Koinonia.nl • Vraag vrijblijvend onze folder aan! • Tel: 0183-638595

Nationaal Museum
van speelklok tot pierement
Steenweg 6, 3511 JP Utrecht
telef. (030) 231 27 89

Doorlopend rondleidingen 
met demonstraties van  
de automatische  
muziekinstrumenten

Maandags gesloten.

Te zien en
te koop
inter-
nationale
topkollektie
meubelen
Utrecht  heeft nu de
meubelzaak waar het al jaren
recht op heeft.

Maar liefst 1000 m2
topklasse, zorgvuldig voor u
geselecteerd.

BUrg. reigersTraaT 14
Tel. 2513123

TapijT en gordijnen

GRATIS af te halen borduurcatalogus!!

Reisboekhandel
Interglobe

Reisgidsen

Landkaarten
(overzichtskaarten  

en deelkaarten
van - bijna - alle  

landen ter wereld
*

Vinkenburgstraat 7
3512 AA Utrecht

telefoon 030-2340401

Protestantse 
Gemeente Utrecht
uitgever van Kerk in de Stad

wil ter verbetering van de exploitatie van haar kerkblad in 
contact komen met een

advertentieacquisiteur (v/m)
die zorgt voor werving van adverteerders in de tweewekelijkse 
uitgave van het blad (in de zomer elke vier weken).

functie-eisen: 
- goede contactuele eigenschappen
- zakelijke instelling
- kennis van digitale beeldtechnieken
- meelevend kerklidmaatschap

Voor inlichtingen over deze commerciële functie kunt u contact 
opnemen met Frans Ritmeester, directeur Bureau PGU, e-mail 
f.ritmeester@protestant-utrecht.nl , telefoon 030 – 2737 540.
Inzendtermijn reacties sluit op 14 april.

Voor de Dienst Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging in 
het UMC Utrecht zoeken wij 

vrijwilligers m/v
In het Stiltecentrum wordt op zon- en feestdagen een kerkdienst gehouden. 
Voor de dienst wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers die ervoor zorgen dat 
zoveel mogelijk patiënten de dienst kunnen bijwonen. Vrijwilligers worden 
gemiddeld één keer per vier weken ingezet.

Alle patiënten krijgen op vrijdag bij hun ontbijt een uitnodiging voor het 
bijwonen van de kerkdienst. Wanneer zij begeleiding en/of vervoer nodig 
hebben kunnen zij zich hiervoor aanmelden.
Op zaterdagmorgen gaan er vrijwilligers langs de afdelingen om patiënten 
persoonlijk uit te nodigen en alvast kennis te maken. Zij maken vervoerslijsten 
voor de zondag, noteren hoe de patiënt vervoerd moet worden en vermelden 
eventuele aandachtspunten.
Op zondag vervoeren de vrijwilligers de patiënten met bed of rolstoel naar het 
Stiltecentrum. Na afloop van de dienst drinken de vrijwilligers koffie met de 
patiënten en brengen hen vervolgens weer terug naar de afdelingen

We zijn ter aanvulling van het bestaande team op zoek naar mensen die op 
zaterdag patiënten willen uitnodigen voor de kerkdienst. Ook op zondag zijn er 
nog vrijwilligers nodig die patiënten naar de kerkdienst willen vervoeren.

De werktijden: 1 keer per vier weken
op zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur en op zondag van 9.15 tot 12.15 uur. 

Heb je interesse of wil je meer weten bel of mail naar Bureau Vrijwilligerszaken, 
telefoon (088) 75 561 30 en vraag naar Conny Verheijen, manager 
vrijwilligerszaken, e-mail: c.verheijen@umcutrecht.nl 

Zie ook onze website: www.vrijwilligerswerkumcutrecht.nl 
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en ds Marian van Giezen in de 
Wilhelminakerk.
Het weekeinde daarop begin-
nen de uitvoeringen van de mu-
sical Noach. Zie elders in dit blad.

Zondag 1 april is de zesde zon-
dag van de 40-dagentijd op weg 
naar Pasen. Het is Palmzondag 
en het begin van de Stille Week  
voor Pasen.
Zondag 8 april is het 1e Paasdag. 
De diensten van de Stille Week 
en van Pasen zijn beschreven 
in een artikel elders in dit blad: 
Vieringen in de Stille week en 
Pasen in Zuidoost.

In de veertigdagentijd is er al 
veel gebeurd in de Nieuwe Kerk. 
Tijdens de kerkdiensten en de 
kindernevendiensten stonden 
en staan we elke zondag stil bij 
een ‘Ik-ben’-uitspraak van Jezus. 
Jezus vertelt met deze woorden 
niet alleen iets over zichzelf, 
maar wil daarmee ten diepste 
laten zien wie de Vader is. 
Daarnaast is aan het begin 
van de veertigdagentijd in de 
Nieuwe Kerk het Micha project 
gestart. Dat betekent dat op alle 
huiskringen men bezig is met 
thema’s van gerechtigheid en 
duurzaamheid, naar aanleiding 
van het bijbelboek Micha. De 
Nieuwe Kerk heeft 23 huiskrin-
gen,  die elke twee weken bij 
elkaar komen voor Bijbelstudie, 
gebed en onderlinge ontmoe-
ting. Tijdens de maanden dat het 
Micha-project draait zijn er zelfs 
nog twee extra kringen bij. Dat 
betekent dat zo’n 220 Nieuwe 
Kerkers hieraan meedoen. 
Behalve op de kringen krijgt het 
Micha-project ook aandacht tij-
dens de sobere maaltijden die 
in de veertigdagentijd worden 
gehouden. Er wordt sober, bio-
logisch en lekker gekookt en 
met een groepje van twintig à 
dertig mensen (volwassenen en 
kinderen) gezellig met elkaar 
gegeten. Aan het eind van de 
maaltijd is er een Nieuwe Kerker 
die iets vertelt over een project 
waar hij of zij mee bezig is, wat 
te maken heeft met duurzaam-
heid of gerechtigheid. Het pro-
ject Micha-loopt door tot ver 
na Pasen, met nog veel meer 
activiteiten en loopt uiteindelijk 
uit in een Presentdag, waarin 
iedereen de kans krijgt de missie 
van Micha handen en voeten te 
geven, door zich een zaterdag 
in te zetten voor een goed doel. 
Over de Stille Week en Pasen in 
de Nieuwe Kerk staat elders in 
dit blad een artikel.

Pniëlkerk – 
triumfatorkerk (West)

Zaterdag 31 maart doet een 
aantal gemeenteleden mee 
met de ‘Veranderdag’ van Kerk 
in Actie, een dag praktisch di-
aconaal werk in de eigen wijk. 

Citypastoraat  Domkerk

In de diensten vanaf zondag 1 
april (Palmpasen) tot en met eer-
ste paasdag 8 april gaat ds Netty 
de Jong-Dorland voor. Op zon-
dag 1 april is er voor de kinderen 
een speciaal programma. Om 
9.00 uur zijn zij welkom voor 
een ontbijt en voor het maken 
van de palmpasenstokken. In de 
Stille Week is er op maandag, 
dinsdag en woensdag een ves-
per om 19.00 uur. Op woensdag 
wordt deze voorafgegaan door 
de vastenmaaltijd die om 18.00 
uur begint. Aanmelden is niet 
nodig. De Paasjubel op 8 april is 
om 6.30 uur. 
‘Lezen voor de zondag’ komt 
bij elkaar op woensdagmiddag 
4 april. De kring wordt begeleid 
door ds. Catrien van Opstal en 
ds. Netty de Jong-Dorland. In 
de bijeenkomst wordt de lezing 
van de komende zondag met 
elkaar besproken. Leiding en op-
gave: ds Netty de Jong-Dorland, 
telefoon 2400 660, e-mail: predi-
kant@domkerk.nl.
Donderdagavond 12 april is 
dr Henk Vreekamp gast in de 
Domkerk. Met hem gaan we 
in gesprek over de positie van 
Israël in Bijbel, kerk en politiek 
(zie elders in deze Kerk in de 
Stad).
Dagelijks is om 12.30 uur 
het oecumenisch middag-
gebed. Op maandagmorgen 
om 7.00 uur het ochtendge-
bed. Op zaterdagmiddag om 
15.30 uur is er wekelijks een 
concert in het kader van de 
‘Zaterdagmiddagmuziek’.

Eglise Wallonne  
(Pieterskerk)

Zaterdag 31 maart en 7 april is 
de Pieterskerk open voor pu-
bliek van 12.00 tot 16.00 uur.
Palmzondag 1 april is er om 
17.00 uur een vesperdienst. 
Het koor zingt onder leiding 
van Marina Kaldeway ‘Les Sept 
Paroles du Christ sur la croix’ van 
Charles Gounod. Elders in dit 
blad leest u een uitgebreide toe-
lichting.
Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag is 
er om 19.30 uur dienst. De 
Paasdienst begint om 10.30 
uur. Het koor zingt ‘Christ the 
Lord is risen again’ van John 
Rutter en ‘Halleluja’, het slot-
koor uit Judas Maccabeus van 
Händel. Voorganger tijdens 
alle diensten is Pr Leila Hamrat. 
Met Witte Donderdag en met 
Pasen is er viering van het Heilig 
Avondmaal.   

Jacobikerk

Bijbel Literair is een vrijblijven-
de kennismakingscursus voor 
mensen die niet gelovig zijn, 
maar wel hun literaire kennis 

over de bijbel willen uitbreiden. 
Onder leiding van een profes-
sional worden er gedeelten uit 
de Bijbel gelezen en wordt er 
informatie gegeven over het 
ontstaan van de teksten en de 
culturele context. Een aantal 
cursusavonden is al geweest, 
maar er zijn nog mogelijkheden 
op 12 en 26 april en op 10 mei. 
De avonden beginnen om 20.00 
uur en zijn rond 22.00 uur af-
gelopen. Geïnteresseerd? Kom 
langs of meld je aan bij Geert 
van Meijeren, e-mail: gjvanme-
ijeren@gmail.com.
De Jacobikerk is elke zaterdag-
middag tussen 12.00 en 16.00 
uur open voor belangstellenden. 
Een mooie gelegenheid om het 
Andreashek te bewonderen, dat 
het verhaal van de boetepsalm 
22 uitbeeldt en goed past in 
deze periode van lijdenstijd 
en vasten. Wie belangstelling 
heeft om gids te worden in de 
Jacobikerk kan contact opne-
men met Hans van Son, e-mail: 
hansvanson@hotmail.com.

Johannescentrum

Zoals altijd is er op de Witte 
Donderdag een speciale viering 
waarin we samen maaltijd hou-
den. Gezeten aan mooi gedekte 
tafels wordt een verhaal verteld, 
afgewisseld met liederen, soms 
gezongen en soms ook om naar 
te luisteren. ‘Vergeet niet’, daar 
gaat het verhaal over. We drin-
ken elkaar toe, geven gaven 
voor de vastenactie en leggen 
een matse apart, voor ‘straks’. 
Halverwege eten we met elkaar 
en is er alle ruimte voor ont-
moeting en praten. De maaltijd 
wordt afgesloten met het let-
terlijk met elkaar delen van die 
apart gehouden matses en de 
beker gaat de kring rond. Voor 
de kinderen is er na afloop altijd 
nog een verrassing. De avond 
begint om half 7 (inloop vanaf 6 
uur) en met eten erbij duurt het 
tot half 9. 
Op Goede Vrijdag is er een inge-
togen viering, verzorgd door de 
werkgroep Vieringen. Deze be-
gint om half 8. In de paasnacht is 
voorganger ds Harry Zeldenrust, 
aanvang 22.00 uur. 
Op de paasmorgen is ds Harry 
Wim Wierda voorganger, aan-
vang 10.30 uur. Het koor onder 
leiding van Wick Gispen zingt en 
er is natuurlijk ook kinderkring.  
 
marcuskerk-
Wilhelminakerk 

Zondag 1 april, Palmzondag, is 
de voorganger in de Marcus kerk 
ds Hans Koops. In de Wilhel-
minakerk gaat ds Marian van 
Giezen voor. 
Om 17.00 uur is er een vesper 
in de Nicolaïkerk, het begin van 
de Stille Week. Zie voor meer 
informatie onder ‘Vespers in 
Zuidoost’. Meer informatie over 
de  vieringen in de Stille Week 
staat elders in deze Kerk in de 
Stad.
Op eerste paasdag gaat ds Hans 
Koops voor in de Marcuskerk 

Daarna begint de paascyclus. 
Op Palmzondag maken de 
kinderen palmpasenstokken. 
Vervolgens is er op woensdag 
een oecumenische boeteviering 
(19.00 uur) in de Dominicuskerk. 
Op Witte Donderdag wordt 
in beide kerken de instelling 
van het avondmaal herdacht, 
in de Triumfatorkerk met een 
paasmaaltijd (19.00 uur), in de 
Pniëlkerk met een dienst van 
Schrift en Tafel (19.30 uur). Het 
lijdensevangelie klinkt op Goede 
Vrijdag in de Triumfatorkerk 
en de Dominicuskerk (bei-
den om 19.00 uur). Op Stille 
Zaterdag grijpen we al voor-
uit op Pasen, zowel in de 
Paaswake in de Triumfatorkerk 
(22.00 uur) als in de kinder-
paasviering ‘Het Geheim van 
Pasen’ in de Antoniuskerk (19 
uur). Paasochtend begint in de 
Pniëlkerk om 9.00 uur met een 
paasontbijt met aansluitend (10 
uur) een feestelijke kerkdienst. 
Ook in de Triumfatorkerk is er 
een feestelijke dienst, waarin 
opnieuw de Maaltijd wordt ge-
vierd (9.45 uur).
Ds Pieter van Winden gaat voor 
in alle diensten in het brandpunt 
Pniëlkerk. In de Triumfatorkerk 
gaat op Palmzondag ds. 
Duvekot voor en neemt vervol-
gens ds. Kees Bouman de hele 
paascyclus voor zijn rekening, 
met als overkoepelend thema: 
‘Kijk dan toch!’. Zie verder het 
artikel elders in dit blad. 

Nieuwe | TuindorpKerk
Utrecht

De kop is er af. Het 75-jarig ju-
bileum van de Tuindorpkerk 
is gestart met een feestelijke 
dienst op zondag 1 maart. De 
komende periode gaan we fees-
telijk verder. Hier nogmaals een 
greep uit de activiteiten. Op 
woensdag 28 maart is er een 
film te zien in Huis in de wijk: 
‘Des Hommes et des Dieux’, een 
indrukwekkend drama over 
acht monniken en hun gewe-
tensvolle strijd tegen onmense-
lijkheid in Algerije. 
Voor hen die ook wel eens op 
de kansel willen staan, is er op 
woensdag 25 april de kans van 
uw leven. Die avond en nacht 
organiseert de Tuindorpkerk ‘De 
nacht van het woord’. Van 19.30 
tot ongeveer 23.30 uur vindt er 
een lekenpreekwedstrijd plaats. 
Korte lekenpreken worden af-
gewisseld met muzikale inter-
mezzo’s. Grijp deze kans en geef 
u op vóór 10 april via nachtvan-
hetwoordtk@gmail.com. Geen 
zin om te preken, maar wel om 
te luisteren, ook dan bent u van 
harte welkom. Opgave niet ver-
plicht. 
Op zondag 10 juni wil een pro-
jectkoor een concert geven 
met natuurlijk als onderwerp 
‘Kerk met passie’. Ze voeren di-
verse psalmcomposities uit van 
onder anderen Mendelssohn, 
Manneke, Sweelinck en 
Rachmaninoff, zowel à capella 
als met begeleiding van piano, 
orgel en harp. Ben je enthousi-
ast over dit project en ben je in 
staat thuis je partij in te studeren 
aarzel dan niet langer… Meld je 
aan bij Annemiek van der Niet, 
annemiekvanderniet@hetnet.nl.
Op zondag 1 april, Palmpasen, 
is onze voorganger Bas van den 
Berg. Op maandag 2, dinsdag 
3 en woensdag 4 april is er om 
19.30 een avondgebed. Op 5 
april bent u van harte welkom 
om met ons de Sedermaaltijd 
te delen. Op Witte donderdag, 
dit jaar op 5 april, wordt de 

Sederviering gehouden in de 
Tuindorpkerk. De viering wordt 
geleid door Bas van den Berg. 
Op 6 april , Goede Vrijdag, is er 
een Passiedienst om 19.30 voor-
ganger is ds P.J. Rebel. Op Stille 
zaterdag is er een Paaswake die 
geleid wordt door Bas van den 
Berg. Op zondag 8 april vieren 
wij het paasfeest. Een feestelijke 
dienst met als voorganger P.J. 
Rebel. 

Zuilen (Bethelkerk en 
Oranjekapel)

Op palmpasen vieren we de 
feestelijke intocht, met de kin-
deren en hun palmpaasstok-
ken: Hosanna! Aan het eind 
van deze dienst verschieten 
we van kleur: van het feeste-
lijke rood van de intocht, naar  
het paars van de stille week. 
Voorganger is ds Auli van ’t 
Spijker-Niemi (zie elders in dit 
blad); we rekenen op veel kin-
deren!
Op Witte Donderdag horen 
we tijdens een gemeentemaal-
tijd in de Omloop het verhaal 
van de voetwassing, we vieren 
het avondmaal in de kerkzaal 
en sluiten biddend af bij het 
kruis. Voorganger is ds Lieske 
Keuning; we beginnen om 
18.00 uur. 
Op Goede Vrijdag is er geen 
kaarslicht; we horen de 
Johannespassie, steeds afgewis-
seld met een prachtig lied van 
ds Sytze de Vries; ook zingen 
we het beklag Gods, en bidden 
de voorbeden bij deze dag. Na 
het verhaal van de graflegging 
klinkt het lied Nu valt de nacht, 
het is volbracht. Voorganger is 
ds Hans Kronenburg; de viering 
begint om 19.30 uur
Op Stille Zaterdag komt het 
nieuwe licht in al zijn luister 
binnen! We geven elkaar het 
licht door, horen mooie verha-
len en liederen, en gedenken 
onze doop. Voorganger is ds 
Hans Kronenburg; de viering 
begint om 22.00 uur. Op eerste 
paasdag klinken vanaf 9.45 uur 
onze paasjubels en halleluja’s!! 
Het is credozondag: ten derde 
dage opgestaan uit de doden. 
En we vieren de Maaltijd van 
Heer. 
Voorganger is ds Lieske Keu-
ning; Niels Verweij levert een 
muzikale bijdrage. Welkom bij 
al deze vieringen in de kapel!
In de Bethelkerk is in de Goede 
Week een viering op Witte 
Donderdag; de gemeente is 
genodigd aan de Tafel van de 
Heer. 
Op Goede Vrijdag hopen we 
ook als gemeente bijeen te zijn. 
We lezen en zingen het evan-
gelie. Henk Jan van Vulpen uit 
Tienhoven begeleidt ons op de 
piano. 
We zijn onderweg naar de 
doop van Hendrikus Sem Roshi 
op Pasen! De nieuwe paaskaars 
wordt binnengedragen. We 
vernieuwen allen onze doop in 
de verrijzenis van Christus. In 
de paasviering zal er muzikale 
verrijking zijn, met harpiste 
Tanne Harder. En deze eerste 
paasdag begint om 8.45 uur 
met een gezamenlijk paasont-
bijt; we delen wat een ieder 
aan brood meeneemt. 

WIJKNIEUWS
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‘KidSjes’

Klokkenatelier
Jan Haasnoot

Voor al uw klokken en
barometers

(reparatie en verkoop)
Vleutenseweg 320, 

Utrecht.
Tel: 030-6034247

www.klokken-barometers.nl

HULPVERLENING

REPARATIE

www.kerkboek.nl

Huwelijksbureau voor 
Christenen

Bent u kerkelijk 
meelevend en principieel 

tegen samenwonen?
Bel dan 0343-461645.

www.huwbem.nl

CoNTACT

TUINAANLEG

Hoveniersbedrijf 

t U I N L a N D

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

Tel.030-6865858 
mob. 06-55713383

Afscheid.
Een mensenleven waardig.

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

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

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

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

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

PCB
UITVAARTZORG

Op 31 maart en 1 april voor Zuid Afrika: 
uitbreiding gebouw voor aids getroffen 
kinderen   
In Zuid Afrika runt de organisatie Them-
balitsha een centrum waar zorg wordt 
verleend aan aidswezen; kinderen die één 
of beide ouders hebben verloren aan aids. 
Sommige kinderen zijn zelf ook ziek. In het 
centrum, dat ‘Village of Hope’ heet, staan 
negen bedden, voor de tijdelijke opvang 

van zieke kinderen. Uitbreiding is gewenst om de hulpverlening aan 
aidswezen te verbeteren. Doel is om jaarlijks 18 kinderen met aids 
te verplegen en ruimtes te creëren voor sport- en spelprogramma’s 
waar 150 kinderen gebruik van kunnen maken.

Op 7 en 8 april voor CAMBODJA: aanleg watervoorziening en toiletten  
In het zuiden van Cambodja staat een aantal scholen die aan 
verbetering toe zijn. De Nederlandse organisatie Cambodia Dutch 
helpt deze plattelandsscholen bij het verbeteren van o.a. de water-
voorzieningen, zoals een waterpomp en toiletten.

 op radio en televisie

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

Helpt u mee?

Voor een bescheiden 
bedrag komt u in meer 

dan 4000 gezinnen, plm. 
10.000 lezers, die elke 
veertien dagen Kerk in 

de Stad lezen.
aan leveren van  

advertenties: 
advertenties@ 

protestant-utrecht.nl.

Woninginrichting

Ter Hoeve
Voor meubelovertrekken

en meubelreparaties
Bel: (030) 26 17 605

en wij komen langs voor 
prijsopgaven.

KENNISMAKING

“Samen verder”
Het oudste en meest ervaren chr. 

relatiebemiddelings bureau. Zoekt u een chr. 
partner, vraag dan onze gratis brochure aan bij 
Samen Verder, Postbus 46, 9290 AA Kollum of  

telefonisch 0511-408310, 058-2160435

aan leveren van 
advertenties:  
advertenties@

protestant-utrecht.nl

De redactie van Kerk in de Stad
zoekt versterking met een vrijwillige

co-eindredacteur (v/m)

zij/hij krijgt als belangrijkste taken

- redigeren van korte berichten
- inzamelen en persklaar maken van wijknieuws
- bewerken van persberichten
- bijzoeken van illustratiemateriaal
- samenstellen van de agenda op pagina 11
- tweewekelijks actualiseren van de website 
- dagelijks digitaal overleg met eindredacteur in kopijweek    
  (ma-do eens in twee weken)

Inlichtingen over het redactioneel meewerken aan dit kerk-
blad, zo mogelijk op korte termijn, geeft de eindredacteur 
Peter van der Ros – telefoon 06-48 555 076, e-mail kerkinde-
stad@protestant-utrecht.nlk
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alle kerkgebouwen zijn 
toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers.
Kerkgebouwen aangege-
ven met * zijn voorzien van 
een aangepast toilet.

protestantse kerken 
binnen de PGU

Bethelkerk *                          
De M. Keizerlaan
Diensten: 10.00 u.
01-04 B.N. van der Zedde, 

Maarssen
05-0419.00 u. mw. ds. T. Zijl-

stra, Utrecht, viering 
Heilig Avondmaal

08-04 mw.ds. T. Zijlstra, 
Utrecht

Domkerk *
Domplein
Diensten: 10.30 u.
01-04 ds. N.J. de Jong-

Dorland
07-04 08.30 u. ds. N.J. de 

Jong-Dorland
08-04 06.30 u. Paasjubel, 

Domplein
Voorgangers mw.ds. S. Bos, 

mw. J.A.M. van Lier, 
ds. M. Lieveld

10.30 u. ds. N.J. de Jong-
Dorland

Vespers, 19.00 u.
01-0419.00 u. vesper
02-0419.00 u. vesper
03-0419.00 u. vesper
04-0419.00 u. vesper
05-04 20.30 u. ds. N.J. de 

Jong-Dorland
06-04 20.30 u. ds. N.J. de 

Jong-Dorland
07-04 20.30 u. ds. N.J. de 

Jong-Dorland
08-04 19.00 u. vesper

Evang.-Lutherse kerk
Hamburgerstraat
Diensten:  10.30 u.
01-04 mw.ds. C. Karrer, 

viering Heilig Avond-
maal

06-04 mw.ds. C. Karrer
08-04 mw.ds. C. van Opstal, 

viering Heilig Avond-
maal

Evang.-Lutherse kerk
De Wartburg 
Kennedylaan
Diensten:  10.00 u.
01-04 J.H.J. Lotterman
06-04 mw.ds. K. Storch
08-04 mw.ds. K. Storch, 

viering Heilig Avond-
maal

Jacobikerk *
St. Jacobsstraat
Diensten: 10.00 u.
01-04 ds. A.J. Zoutendijk
08-04 ds. A.J. Zoutendijk
09-04 ds. L. Wüllschleger
Diensten: 17.00 u.
01-04 ds. B. van der Graaf
01-04 19.30 u. ds. A. Markus, 

Open Dienst
05-04 ds. A.J. Zoutendijk
06-04 ds. A. Markus
07-04 ds. A.J. Zoutendijk
08-04 ds. Z. de Graaf, Kat-

wijk a/d Rijn

Janskerk * EUG Oek. 
Studentengemeente
Janskerkhof
Diensten:  11.00 u.
01-04 ds. H. Pals, m.m.v. het 

Janskoor
05-04 19.30 u. ds. J. Not-

telman, m.m.v. het 
Janskoor

06-04 19.30 u. M. Milder 
m.m.v. het Janskoor

07-04 19.00 u. M. Milder, 
paaswake

23.00 u. M. Milder, paas-
nacht, m.m.v. het 
Janskoor

08-04 ds. H. Pals, paasoch-
tend, m.m.v. het 
Janskoor

Johanneskerk *
M. van Parmadreef
Diensten:  10.30 u.
01-04 A. Barnhoorn
05-04 ds. H.W. Wierda
06-04 wgp. vieringen

07-04 H. Zeldenrust, dienst 
van Schrift & Tafel

08-04 ds. H.W. Wierda, 
dienst van Schrift & 
Tafel

marcuskerk * 
Wijnesteinlaan
Diensten:  10.00 u.
01-04 ds. J.S. Koops
02-04 19.30 u. in Nicolai-

kerk, ds. M. van 
Giezen

03-04 19.30 u. in Nicolai-
kerk, ds. J.S. Koops

04-04 19.30 u. in Nicolai-
kerk, dhr. R. Braak-
huis

05-04 ds. J. S. Koops, viering 
Heilig Avondmaal, 
m.m.v. de cantorij

06-04 ds. J.S. Koops, m.m.v. 
de cantorij

07-04 ds. M. van Giezen, 
Paaswake, m.m.v. de 
cantorij

08-04 ds. J.S. Koops, m.m.v. 
de cantorij

Nicolaïkerk *
Nicolaaskerkhof
Diensten:  10.00 u.
01-04 ds. K. Wuijster
17.00 u. vesper
02-04 19.30 u. ds. M. van 

Giezen
03-04 19.30 u. ds. J.S. Koops
04-0419.30 u. dhr. R. Braak-

huis
05-04 10.00 u. mw. ds. E. 

Bakker, dienst van 
Schrift en Tafel

19.30 u. ds. A. Barnhoorn, 
dienst van Schrift 
en Tafel, m.m.v. de 
cantorij

06-04 mw.ds. G.R. Peetoom
07-04 22.00 u. ds. J.S. Koops, 

m.m.v. de cantorij
08-04 ds. A. van Buuren, 

dienst van Schrift en 
Tafel

Nieuwe Kerk *
Bollenhofsestraat
Diensten: 10.00 u.
01-04 ds. B.C. van Wieren
05-04 19.30 u. ds. B.C. van 

Wieren, viering Hei-
lig Avondmaal

06-04 19.30 u. dienst
08-04 ds. B.C. van Wieren

Oranjekapel *
Amsterdamsestraatweg
Diensten: 10.00 u
01-04 mw.ds. A. van ́ t Spijker
05-04 mw. L. Keuning
06-04 ds. J. Kronenburg
07-04 ds. J. Kronenburg
08-04 mw. L. Keuning

Pieterskerk,
Eglise Wallonne
Pieterskerkhof
Diensten: 10.30 u.
01-04 Pr. L. Hamrat
08-04 Pr. L. Hamrat, m.m.v. 

het koor

Pniëlkerk *
Lessinglaan
Diensten: 10.00 u.
01-04 ds. P. van Winden
04-04 19.00 u. Boeteviering 

in Dominicuskerk
05-04 19.30 u. ds. P. van 

Winden, viering Hei-
lig Avondmaal

06-04 19.00 u. in Domini-
cuskerk, ds. P. van 
Winden

07-04 19.00 u. in Antonius-
kerk

08-04 09.00 u. Paasontbijt 
10.00 u. ds. P. van 
Winden, gezins-
dienst

roobolkapel
Corn. Roobolstraat
Diensten: 10.00 u.

triumfatorkerk *
Marco Pololaan
Diensten: 09.45 u.
01-04 ds. W.S. Duvekot

05-04 19.00 u. ds. C.P. Bou-
man, viering Heilig 
Avondmaal

06-04 19.00 u. ds. C.P. Bou-
man

07-04 22.00 u. ds. C.P. Bou-
man, belijdenis, doop 
en viering Heilig 
Avondmaal

08-04 ds. C.P. Bouman, 
viering Heilig Avond-
maal

tuindorpkerk *
Van Riellaan
Diensten: 10.00 u.
01-04 drs. B. van den Berg
05-04 19.00 u. drs. B. van 

den Berg, Sedermaal-
tijd

06-04 19.30 u. ds. P.J. Rebel, 
Passiedienst

07-04 21.00 u. Paaswake
08-04 ds. P.J. Rebel

Wilhelminakerk  *
Hobbemastraat
Diensten 10.00 u.
01-04 ds. M. van Giezen
02-04 19.30 u. ds. M. van 

Giezen
03-04 19.30 u. ds. J.S. Koops
04-0419.30 u. dhr. R. Braak-

huis
05-04 19.30 u. dienst in 

Marcuskerk, ds. J.S. 
Koops, m.m.v. Mar-
cuscantorij

06-04 19.30 u. dienst in 
Marcuskerk, ds. J.S. 
Koops, m.m.v. Mar-
cuscantorij

07-04 22.00 uur dienst in 
Marcuskerk, ds. M. 
van Giezen, m.m.v. 
Marcuscantorij

08-04 ds. M. van Giezen

andere kerken

Baptisten Gemeente
Utrecht ‘Silo’
Herenstraat 34-36
Diensten: 10.00 u.
01-04 ds. A. Noordhoek en 

ds. A. de Boer, viering 
Heilig Avondmaal

06-04 ds. A. Noordhoek
08-04 ds. W. Bakkes

Doopsgezinde Gemeente* 
Oudegracht 270
Diensten: 10.00 u.
01-04 ds. A.J. Noord
08-04 mw.ds. A. van der 

Zijpp

Geertekerk, *
Remonstrantse Gemeente
Geertekerkhof
Diensten: 10.30 u.
01-04 ds. H. Siebrand
05-04 19.30 u. ds. A. Wierin-

ga, dienst van Woord 
& Tafel

06-04 19.30 u. ds. H. Sie-
brand, m.m.v. can-
torij

07-04 20.00 u. concert
08-04 ds. F. Kruyne, cantorij

Gemeenschap 
Wladimirskaja
Zorgcentrum Hart van Lom-

bok
Kanaalstraat 197
Diensten: 10.30 u.
09-04 10.00 u. vad. P. Bren-

ninkmeijer

Kerk van de Verkondiging 
van de moeder Gods
Springweg 89
Diensten: 09.00 u.
01-04 5e Zondag van de 

Grote Vasten
08-04 Palmzondag, intocht 

van onze Heer in Je-
rusalem

Holy trinity Church
Van Limburg Stirumplein
Diensten:  10.30 u.
01-04 Palm Procession and 

Holy Communion, 
Rev. C. Nicholls

02-04 20.00 u. Compline, 
Rev. P. Staples

03-04 20.00 u. Compline, 
Ven. J. de Wit

04-04 20.00 u. Compline, 
Ven. J. de Wit

05-04 20.00 u. Washing of 
Feet with Holy Com-
munion, Ven. J. de 
Wit

06-04 12.00 u. Meditations 
at the foot of the 
Cross, Ven. J. de Wit

20.00 u. Good Friday Litany, 
Ven. J. de Wit

08-04 09.30 u. Easter Service 
for All Ages, Ven. J. 
de Wit

11.00 u. Festal Solemn Eu-
charist, Ven. J. de Wit

ICF Utrecht
mattheuskerk
Hendrika van Tussenbroek-

laan 1a
Diensten: 14.00 u., engels-

talig
01-04 A. Th. Van Olst, vie-

ring Heilig Avond-
maal

08-04 J.H. Bonhof

Jeruëlkapel, *
Vrije Evangelische 
Gemeente Ivoordreef
Diensten: 10.00 u.
01-04 ds. Spee
05-04 ds. Spee, maaltijd van 

de Heer
06-04 19.30 u. ds. Spee
08-04 ds. Spee

Leger des Heils
Schooneggendreef 27H
Diensten: 10.00 u.
01-04 luit. M. Potters
06-04 luit. M. Potters
08-04 com. Van Vliet

Nederlands 
Gereformeerde Kerk
Jeruzalemkerk
Troosterlaan
Diensten: 09.30 u.
01-04 ds. M. Janssens
05-04 19.30 u. ds. M. Jans-

sens
06-04 19.30 u. ds. M. Jans-

sens
07-04 17.00 u. ds. M. Jans-

sens
08-04 ds. M. Janssens, vie-

ring Heilig Avond-
maal

Oecumenische onderweg-
kerk Blauwkapel
Kapeldwarsweg
Diensten: zondag 10.30 u.
08-04 10.30 u. past. A. van 

Dam, organist dhr. H. 
van Eijken en trom-
petist dhr. G. Koning

Oud-Katholieke Parochie 
Utrecht Ste Gertrudis
Willemsplantsoen 2
Diensten: 10.00 u.
01-04 aartsb. J.Vercammen 

en past. A. Duurkoop 
en past. B. Wallet

04-04 19.30 u. aartsb.J. Ver-
cammen

05-04 20.00 u. 
aartsb.J.Vercammen 
en past. A. Duurkoop 
en past. B. Wallet

06-0415.00 u. 
aartsb.J.Vercammen 
en past. A. Duurkoop 
en past. B. Wallet

07-04 21.00 u. 
aartsb.J.Vercammen 
en past. A. Duurkoop 
en past. B. Wallet

08-04 aartsb. J.Vercammen 
en past. A. Duurkoop

ziekenhuizen

aZU Stiltecentrum
Heidelberglaan
Diensten: 10.00 u.
01-04 mw.ds. D. Dijk
06-04 mw.past. L. Berkhout
08-04 past. P. Buis

Diakonessenhuis
Bosboomstraat
Diensten: 10.00 u.
01-04 prof.dr. J. Visser, 

dienst van Woord & 
Tafel

05-04 20.30 u. past. W. Ol-
denhof, dienst van 
Woord & Tafel

06-04 15.00 u. ds. F. Kruyne
08-04 past. W. Oldenhof en 

ds. I. Haijtink, dienst 
van Woord& Tafel, 
m.m.v. de Bazuin

St. antonius ziekenhuis 
locatie Oudenrijn
van Heuven Goedhartlaan
Diensten: 10.00 u.
01-04 I.M. Kool
08-04 ds. N. Th. Overvliet

St. antonius ziekenhuis 
locatie Overvecht
Paranadreef
Diensten: 10.30 u.
01-04 past. W.A. Smit
08-04 ds. J.J. Tersmette

Willem Arntsz Huis
Lange Nieuwsstraat
Diensten:  10.30 uur
01-04 ds. D. Werkman
08-04 ds. R. Vredenbregt

zorgcentra

alb.van Koningsbruggen
Beneluxlaan
Diensten: 10.30 u.
01-04 past. mw. M. Egelie
08-04 ds. M. Eikelenboom

rosendael
Indusdreef
Diensten: 10.45 u.
01-04 past. J. Hettinga, 

Woord- en Commu-
nieviering

05-04 10.30 u., 14.15 u. past. 
Th. Moorman, past. 
J.Hettinga, mw. A. 
Oldenziel

06-04 15.00 u. past. team
07-04 19.00 u. eucharis-

tieviering past. 
Th.Moorman, past. 
J.Hettinga en mw. A. 
Oldenziel

08-04 past. J. Hettinga en 
mw. A. Oldenziel

Swellengrebel
Burg. F. Andreaelaan
Diensten: 10.00 u.

tamarinde
Neckardreef
Diensten: 10.30 u. 
01-04 ds. Prins
05-04 mw.ds. M. Jurjens
06-04 mw.ds. M. Jurjens
08-04 mw. Dubois

tolsteeg
Saffierlaan
Diensten: 10.30 u.
01-04 RK
05-04 RK
06-04 dhr. G. Krul
08-04 dhr. G. Krul en mw. N. 

Leenhouwers, oec.
dienst

transwijk
locatie De Zusters
Lomanlaan
Diensten: 10.30 u.
01-04 dhr. A. Hubers
05-04 15.00 u. ds. J.E. Rie-

mens, dienst van 
Schrift en Tafel

06-04 15.00 u. ds. N. Mey-
nen

08-04 ds. W.S. Duvekot, 
m.m.v. J. Loen, 
dwarsfluit

tuindorp-Oost
Winklerlaan
Diensten  10.00 u.
01-04 pr. P. Koper s.j.
05-04 past. P. Jacobs
06-04 past. P. Jacobs
07-04 past. P. Jacobs
08-04 ds. N. Meynen

kerkd iens ten

zo 1 apr Psalm 24
ma 2 apr Johannes 12:20-36
di 3 apr Johannes 12:37-50
wo 4 apr Ezechiël 34:1-16
do 5 apr Johannes 13:1-38
vr 6 apr Johannes 18:1-19:30
za 7 apr Johannes 19:31-42

zo 8 apr Johannes 20:1-18
ma 9 apr Ezechiël 34:17-31
di 10 apr Ezechiël 35:1-15
wo 11 apr Ezechiël 36:1-15
do 12 apr Ezechiël 36:16-32
vr 13 apr Ezechiël 36:33-38
za 14 apr Ezechiël 37:1-14

LEESROOSTER

De komende weken ver-
meldt het leesrooster van 
het Nederlands Bij bel-
genootschap de volgende 
bijbelgedeelten:

Zuylenstede
Perudreef 8
Diensten: 10.00 u.
01-04 dhr. G. Krul
05-04 15.00 u. ds. N. Meynen, 

dienst van Schrift en 
Tafel

06-04 15.00 u. ds. W.S. Du-
vekot

08-04 ds. J.E. Riemens, m.m.v. 
R.de Bruijne en D. de 
Bruijne, harp en viool

door-de-week

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

Kapel Hoog Catharijne
Godebaldkwartier
Diensten ma. t/m vr.: 12.45–

13.00 u
Zaterdag 11.00 u. eucha-

ristie

DONDERDAG 
Holy trinity Church
Van Limburg Stirumplein
Dienst: 19.30 tot 20.00 u. 

Avondgebed

VRIJDAG 
`t Huis aan de Vecht
Costa Ricadreef
Dienst: 19.30 u.
06-04 dhr. G. Krul, viering 

Heilig Avondmaal
12-04 14.30 u. gezamelijke 

paasmiddag

Zorgcentrum de 
Bijnkershoek
Van Bijnkershoeklaan
Diensten: 15.00 u.

ZATERDAG 
De Lichtkring
Eykmanlaan
Diensten: 10.30 u.
31-03 ds. W.S. Duvekot
05-04 15.00 u. mw. 

W.Winkel, dienst van 
Schrift & Tafel

06-04 15.00 u. mw. 
W.Winkel

08-04 mw. W. Winkel
09-04 geen dienst

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

Wolvenplein gevangenis
Wolvenplein
Diensten: 10.45 u.

huwelijken

Woensdag 11 april
Onderwegkerk Blauwkapel
Kapeldwarsweg 21
19.00 u. ds. B.C. van Wieren
Bruidspaar M. Doelman & F. 

van der Graaf



20

30 maart 2012

kerk in de stad

IS EEN UITGAVE VAN DE PROTES-

TANTSE GEMEENTE UTRECHT EN 

VERSCHIJNT ALS REGEL EENS IN 

DE VEERTIEN DAGEN

rEDaCtIE
Dina Bouman-Noordermeer, 
Denise Dijk, Sietske Gerritsen, 
Arie Moolenaar, Frans 
Rozemond (DMO), Piet Warners

HOOFDrEDaCtEUr
Peter van der Ros

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

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

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

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

aDmINIStratIE
Eykmanlaan 433, 
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542
abonnement@protestant-
utrecht.nl. Een abonnement 
is voor alle (kerkbalans-) beta-
lende leden van de Protestantse 
Gemeente Utrecht in principe 
gratis. Zij krijgen jaarlijks een  
acceptgiroformulier toegezon-
den met het verzoek om  25,00 
over te maken. 
Dit is ook het tarief voor de  
andere jaarabonnees.

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

BaNKrELatIE
Kerk in de Stad te Utrecht
ING  766042.

GraFISCHE VErZOrGING
theologische uitgeverij 
Narratio®, Gorinchem
www.narratio.nl

kerk  stadin 
de

Gedurende de veertig-
dagentijd gaan we door 
een tijd van vasten en 
overdenken op weg 
naar Pasen. Dit is vorm 
gegeven in een schilder-
project uitgevoerd door 
Aart van Bruggen, René 
Kil, Gerdien Trouwborst 
en Marjolein Zijlstra. Het 
gehele kunstwerk be-
staat uit zeven kleurrijke 
doeken, die een eenheid 
vormen, maar in de af-
gelopen zondagen ook 
afzonderlijk aan de orde 
zijn geweest. Zes van de 
zeven schilderijen zijn 
verbonden met de zes 
zondagen van de veertig-
dagentijd. 

Op Palmpasen, de zesde zon-
dag zien we palmtakken. Jezus 
wordt met gejuich Jeruzalem 

binnengehaald. Een bijpassen-
de tekst is psalm 118, vers 25: 
“Ach, Ene, breng toch bevrij-
ding!”

Het laatste doek geeft het beeld 
van de Stille Zaterdag weer, de 
steen voor het graf van Jozef 
van Arimathea. Jezus is gestor-
ven aan het kruis. 
De discipelen hebben Hem in 
het graf gelegd. 
Op de voorgrond zit een treu-
rende persoon. 
Maar op de achtergrond zien 
we het licht van Pasen al door-
breken aan een hemel, waar 
ook de strepen van het vergo-
ten bloed te zien zijn. Een bij-
passende tekst is Jesaja 53 vers 
11: “Uit de ellende van zijn ziel 
zal hij licht zien, verzadigd wor-
den, met kennis van Hem.” 

(tekst en foto Steven Slappendel)

SCHILDERPROJECT IN NICOLAÏKERK VOLTOOID.

Vastentijd loopt ten 
einde, Pasen nadert

Peter van der Ros

Morgen begint in Museum 
Catharijneconvent de tentoonstel-
ling over vrouwen die zich in de loop 
der tijd hebben ingezet voor de kerk. 
‘Vrouwen voor het voetlicht - Zusters, 
martelaressen, poetsengelen en do-
minees’ is de volledige titel van deze 
expositie die vrouwen met lef en 
doorzettingsvermogen belicht. 

De vrouwen zijn te zien op kleurrijke middel-
eeuwse panelen, op sfeervolle schilderijen uit 
de Gouden Eeuw, op indringende negentien-
de-eeuwse tekeningen en op hedendaagse 
foto’s. De bezoeker staat oog in oog met 
het habijt van een non, een stippeltjesjurk 
van een diacones èn met het originele kos-
tuum van de ‘topvrouw aller tijden’, majoor 
Bosshardt. 

Verhalentafel
In de audiotour zijn verhalen van vrouwen, 
gecombineerd met muziek te horen. De be-
zoekers van de tentoonstelling kunnen bij 
de verhalentafel hun persoonlijke verhaal bij 
een voorwerp achterlaten. Bij de tentoon-
stelling is een uitgebreid activiteitenpro-
gramma samengesteld. Zo zijn er lezingen 

van onder andere Manon Uphoff, Kristien 
Hemmerechts, Susan Smit en Herman Pleij. 
Bezoekers kunnen aansluiten bij een theater-
voorstelling of bij een stadswandeling langs 

Vrouwen van Utrecht. Ook zijn er diverse 
workshops: ontwerp je eigen huisaltaar, litur-
gisch bloemschikken of eierwarmers breien 
met Pasen. Op zondag 13 mei staat het mu-
seum in het teken van Moederdag in samen-
werking met de mediapartners RKK, IKON en 
NCRV.
De overzichtstentoonstelling ‘Vrouwen voor 
het voetlicht’ is te zien tot en met 24 juni.

EXPOSITIE IN MUSEUM CATHARIJNECONVENT

Christelijke vrouwen met lef 

* Een insigne van het Diakonessenhuis, te zien 
op de tentoonstelling ‘Vrouwen voor het voet-
licht’ in Museum Catharijneconvent (beeldmate-
riaal Museum Catharijneconvent).

* Majoor Bosshardt ontbreekt uiteraard niet op 
de tentoonstelling over vrouwen die veel voor 
kerk en samenleving hebben betekend.

* Laatste avondmaal, geschilderd door Carlo Dimazio (zie pagina 2).

Laatste avondmaal


