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Ds Warners

Ds Piet Warners is onlangs 
teruggetreden uit de redactie, 
waarvan hij ruim acht jaar deel 
uitmaakte. “Het is tijd dat een 
jongere mijn taak overneemt” 
aldus ds Warners die een groot 
aantal interviews, meditaties, 
recensies en andere artikelen 
voor dit blad schreef. Ook hielp 
hij met het corrigeren van 
drukproeven.

2
Jeruzalem

In deel twee van de miniserie 
over het weerzien met 
Jeruzalem, geschreven door ds 
Willem S. Duvekot, staat de 
Klaagmuur centraal. Via een 
tunnel kun je onder deze muur 
lopen, omdat er in de loop der 
eeuwen diverse waterverza-
melplaatsen of cisternen onder 
het tempelplein zijn uitgegra-
ven. 

4
Orgelzomer

In de drie binnenstadskerken 
Dom-, Jacobi- en Nicolaïkerk 
staat ook deze hele maand 
zonder de r nog in het teken 
van orgelmuziek. Elske te 
Lindert is een van de weinige 
vrouwelijke gastorganisten 
in deze orgelzomer. Haar 
bespeling van het orgel in de 
Jacobikerk is vanavond te be-
luisteren, vanaf 20.00 uur.

5
Excursie

Zaterdag 22 september houdt 
de Stichting Voorbereiding 
Herbouw Schip Domkerk een 
excursie naar de Dom van 
Keulen. Er zijn belangrijke 
parallellen in de bouwgeschie-
denis van de Dom in Keulen 
en Utrecht. In de negentiende 
eeuw is de Keulse Dom (uit de 
dertiende eeuw) herbouwd.
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Myriam Braakhuis

‘Zo moet jullie licht schij-
nen voor de mensen, opdat 
ze jullie goede daden zien 
en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel’ (Matteüs 
5:16).

Dit is het uitgangspunt voor de 
Stichting Present, die in Utrecht 
een brug probeert te slaan tus-
sen groepen die willen geven 
en mensen die hulp hard nodig 
hebben. Dat doet Present door 
eenmalige projecten te orga-
niseren voor groepen, die zich 
hierdoor op een laagdrempe-
lige manier inzetten voor men-
sen in de stad. 

De groep bepaalt zelf wat ze 
graag wil doen, op welke datum 
en waar haar kracht ligt. Dat 
kan zijn in de vorm van prakti-
sche projecten, zoals een tuin 
opknappen, een kamer schil-
deren of een zolder opruimen. 
Maar het kunnen ook sociale 
projecten zijn, bijvoorbeeld een 
spelletjesmiddag in een woon-
zorgcentrum of samen koken 
met vluchtelingen zonder ver-
blijfsvergunning. De inzet van 
de groep is altijd bestemd voor 
mensen die te maken hebben 
met armoede, een slechte ge-
zondheid of sociaal isolement. 

Een groep jonge moeders 
uit Baptistengemeente de 
Rank ging aan de slag voor 
een vrouw die in een Blijf 
van mijn lijf-huis verbleef. 
Zij werd mishandeld door 
haar man. Haar kinderen 
waren uit huis geplaatst en 
zouden weer bij haar ko-
men wonen op een nieuw 
adres. De groep moeders 
kwam helpen met oprui-
men in het oude huis. 

Aangeraakt
Gerja, die erbij was als 
groepenbegeleider, vertelt: 
“Deze vrouw was duidelijk 
aangeraakt, doordat zoveel 
mensen kwamen helpen. 
Wijzelf waren onder de in-
druk van de situatie. 

Doordat we allemaal moe-
ders waren, voelden we 
elkaar goed aan en was 
de sfeer goed. Naderhand 
heeft iemand uit de groep 
nog een wandelwagen en 
een bedje langs gebracht.”

Zie verder pagina 3: 
groepenbegeleiders nodig

de bijbel, ik ging mee naar de 
kerk, ging naar catechisatie en 
naar een christelijke school, 
het hoorde er gewoon bij en 
was vanzelfsprekend. Maar een 
persoonlijke relatie met God 
kende ik nog niet. Ik heb wel 

Sietske Gerritsen

In de dienst op pinkster-
zondag deden vier jonge 
vrouwen belijdenis in de 
Nieuwe Kerk. Hierbij lazen 
zij een door henzelf ge-
schreven, heel persoonlijk 
verhaal voor. Ik sprak met 
twee van hen, Anke Douma 
en Claudia Klomp, over wat 
het geloof en hun belijdenis 
voor hen betekent.

Claudia Klomp is 22 jaar en 
woont in Utrecht. Haar passie 
is acteren en ze heeft dan ook 
onlangs de opleiding op de HQ 
Kunst Hogeschool afgerond. 
“Dat is een school voor artistie-
ke, jonge christenen”, vertelt ze. 
“Je wordt daar een jaar in jouw 
eigen kunstdiscipline opgeleid 
en krijgt daarnaast ook Bijbel-
lessen. Mijn kunstdiscipline was 
uiteraard theater. Dit jaar is 
voor mij het belangrijkste jaar 
geweest in de groei in mijn re-
latie met God, mijn persoonlijke 
groei en in het vak theater, waar 
mijn talent ligt.”

Anke Douma is 30 jaar en woont 
in Hilversum. Zij werkt als admi-
nistrateur bij een zorginstelling. 
Daarnaast is zij graag creatief 
bezig met kleuren en materia-

len en bloemen en planten. Ook 
fietst en wandelt zij graag in de 
natuur. Of is ze in Den Haag bij 
haar vriend Jan, met wie ze een 
jaar samen is. 
Anke is opgevoed met het chris-
telijke geloof. “We lazen thuis 

altijd het besef gehad dat God 
bestaat, maar ik zocht naar 
welke weg naar het geloof bij 
mij zou passen, of welke ‘stro-
ming’.
Zie verder pagina 7:
‘De plek waar je wordt gekend’

ANKE DOUMA EN CLAUDIA KLOMP BLIKKEN TERUG OP HUN BELIJDENIS

Kiezen voor het geloof

STICHTING PRESENT ZET ZICH IN VOOR MENSEN IN DE STAD

Kijken met andere ogen
* Spelletjesmiddag 
met kinderen van het 
Asielzoekerscentrum (foto 
Present).

* De belijdeniskandidaten in de Nieuwe Kerk; van links naar rechts: Renske, Anke, Nienke en Claudia (foto Jos van 
Dijk).
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Oeke Kruythof

VERNEDERINg

Vertrapt leven
achteloos
liefdeloos
zo broos

Maar in de verte
bloeit de Tamarinde
rood-dooraderd als
een Christusdoorn
hoorn van overvloed
bloesemgroen
uitbundig licht
geknakte bloemen
worden opgericht

Cobie Ruijgrok

Zelfoverwinning

Laat je niet kisten
als blijkt dat alles
anders is
dan je dromen
 
weggelopen uit de tijd
ongrijpbaar vrees-geworden
herinnering
goeieouwetijd foto’s
stoffige brieven
 
het eeuwig gemist
en zonzieke huid
de scherpe geur van de keuken
een oude koffer

naast een album
 
wie weet wat allemaal
is prijsgegeven
en toch leven
 
is dat niet overwinnen?
 
  

Eddy Lie

Onder de bomen

Vrienden zijn het, bomen
die gesprekken met je voeren
je gedachten laten gaan
als hun bladeren
het licht laten schommelen.

Het zijn je vrienden, bomen.
Hun schaduw leggen ze
als een arm om je heen
als je alleen wilt zijn
en niet alleen wilt zijn.

Fetze Pijlman

Piet Warners

Vakantietijd! Heel veel 
mensen op weg. Enorme 
files in binnen- en buiten-
land bij het begin van de 
vakantie en op de wisselda-
gen. Ondanks de crisis zoe-
ken zeer velen met de auto 
hun weg naar het goede 
vakantieleven. Hebben ze 
allemaal van tevoren de 
autokaarten bestudeerd om 
de goede weg te vinden? 
Volgens de ANWB doen 
velen dat niet meer. Ze stel-
len hun navigatieapparaat 
in en rijden maar! 

Zo’n apparaat hoeft maar één 
foutje te maken of stuk te gaan 
en de goede weg is onvindbaar. 
Vaak hebben de reizigers geen 
idee waar ze zich bevinden. Een 
goede kaart hebben ze niet bij 
zich, of misschien ook wel, maar 
als je die niet regelmatig bekijkt 
heb je nog geen idee waar je 
bent en hoe je bij je bestemming 
kunt komen... 

Gelukkig ben je als je een goede 
kaart bij je hebt, zodat je de juis-
te route kunt terugvinden. Ook 
zonder navigatie kun je de weg 
kwijtraken door een verkeerde 
afslag te nemen of door een af-
rit over het hoofd te zien. Via je 
wegenkaart kun je toch weer de 
route terugvinden.
Gelukkig als je de goede weg 
weet te vinden èn te gaan. 

Gelukkig... Een woord dat in de 
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 117 
keer voorkomt. In de Statenver-
taling (SV) twee keer en in de 
vertaling van 1951 (NBG) acht-
tien keer. En het woord geluk? 

SV drie keer, NBG vijftien, NBV 33. 
En die heel letterlijke vertaling 
van de Naardense Bijbel (die van 
Pieter Oussoren)? Beide woorden 
niet meer dan drie keer. Hoe kan 
dat?

Etymologisch komt het woord 
‘geluk’ van een stam die ‘lot’, 
‘toeval’ betekent. Je hoort het 
in de uitdrukking: je moet geluk 
hebben. Geluk is geen Bijbels be-
grip. De bijbel spreekt van ‘ver-
lossing’, ‘heil’, ‘vrede’, om enkele 
belangrijke hoofdbegrippen te 
noemen. Je komt ze geregeld te-
gen in allerlei vertalingen. In de 
NBV zijn die woorden vaak weer-
gegeven met geluk. In de Bijbel 
heerst niet het lot, het toeval 
maar God, de God van Israël. Die 
wil dat Israël en de gemeente de 
goede weg gaan als voortrekkers 

beweging, met lopen. Daarom 
vertaal ik het liefst met ‘op de 
goede weg’. Dat laat ruimte aan 
de goede èn aan de moeilijke er-
varingen in het leven. 

Routekaart
Prachtig vind je dat terug in 
het boek der Psalmen, waarin 
dit woord het meest voorkomt. 
Psalm 1 begint er mee: Gelukkig 
de mens die niet meegaat met 
wie kwaad doen, die de weg van 
zondaars niet betreedt, bij spot-
ters niet aan tafel zit, maar vreug-
de vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag 
en nacht (NBV). Zo iemand is op 
de goede weg. Hij verdiept zich 
in de goede route! Alle psalmen 
getuigen van goede en van moei-
lijke, ja pikzwarte ervaringen 
(Psalm 88!). Bepaald niet altijd 
gelukkig. Vaak moet de goede 
weg teruggezocht worden. Het 
vastklampen aan Gods beloften 
en geboden. Zijn routekaart. 
De routekaart zoals die in Jezus 
Christus gestalte heeft gekregen. 
Tijdens een gesprek met kinde-
ren ergens kwamen we er op dat 
Jezus een levende tomtom is, die 
ook nogal eens moet zeggen: 
“Keer om; zoek een nieuw be-
gin!” Op weg zijn naar het ideale 
vakantieoord is een beeld en ge-
lijkenis van de weg die we mogen 
gaan naar Gods Koninkrijk. 

MEDITATIEF 
MOMENT

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

Ik herinner me nog dat ik als 
klein jongetje voor het eerst 
pruimen verkocht. Achter ons 
ouderlijk huis stonden verschil-
lende fruitbomen en er waren 
ook twee pruimenbomen bij. 
Samen met een vriendje had ik 
een kraampje gemaakt en daar 
verkochten we gele en blauwe 
pruimen. We stonden bij de 
weg voor ons huis waar veel 
wandelaars en fietsers langs 
kwamen. Ik weet niet meer wat 
we voor de pruimen vroegen, 
het was zoiets als vijf pruimen 
voor een dubbeltje, een weeg-
schaal hadden we niet. Het 
was een wonder dat we geld 
kregen voor onze pruimen. Op 

een dag kwam er ook een po-
litieagent naar onze kraam. We 
waren heel erg bang. Misschien 
mocht het wel niet wat we de-
den. Maar nee hoor, deze poli-
tieagent kocht ook pruimen van 
ons. Dat was leuk.
Waar moet je nu al niet aan den-
ken als het om verkopen gaat. 
Veel mensen hebben moeite om 
hun huis te verkopen. Dat is een 
ramp. Een huis is ook geen zakje 
pruimen. Zoals de regering haar 
beleid verkoopt, zo moeten wij 
ook onszelf verkopen. Is dat 
wel waar? De laatste tijd weet 
ik niet of deze vergelijking wel 
opgaat. Wat kun je nog meer 
verkopen? Grappen en leugens 
verkopen. Iemand een opla-

waai verkopen. Als je slim bent 
dan kun je iemand verraden en 
verkopen. Zonder slechte be-
doelingen kan verkopen ook 
heel leuk zijn. In de Moestuin 
van Maarschalkerweerd heb ik 
wel eens op De Opendag ho-
ning verkocht. Op de tuin was 
ook een bijenstal. De mensen 
mochten zelf de honing tappen 
uit een tankje. Zelf gaf ik dan 
aan wanneer het kraantje dicht 
moest. Wanneer de mensen dan 
een potje honing kochten, zei 
ik altijd: “Een potje honing is 
ook leuk voor een cadeautje.” 
Dan kochten mensen wel eens 
twee potjes. Dat mag toch? En 
ik meende het echt.

Jan

KRUIMELSVerkopen

voor heel zijn schepping. Op weg 
naar Gods toekomst. 

Jezus christus 
Als je de weg van Gods geboden 
en beloften gaat, de weg die Je-
zus Christus ging, dan ben je op 
de goede weg. Of je je daarop 
altijd even gelukkig kunt voelen 
is nog maar de vraag. Jezus Chris-
tus heeft aan den lijve voor ons 
ondervonden, dat die weg ui-
termate moeilijk kan zijn. Ik ten-
minste kan niet veronderstellen 
dat Jezus aan het kruis gelukkig 
geweest moet zijn. Wèl dat hij op 
de goede weg ging.
Het woord dat de NBV vertaald 
met ‘gelukkig’ kennen we uit de 
oude vertalingen als ‘zalig, welza-
lig’, woorden die we zelden meer 
gebruiken. In het Hebreeuws kan 
het woord te maken hebben met 

Op de goede weg

Ds Piet Warners is onlangs teruggetreden uit de redactie, waar-
van hij ruim acht jaar deel uitmaakte. “Het is tijd dat een jongere 
mijn taak overneemt” aldus ds Warners die enkele maanden na 
zijn emeritaat in 2004 - onder andere - deze vrijwilligersfunctie op 
zich nam.

Ds Warners leverde een groot aantal artikelen in de vorm van in-
terviews, meditaties, recensies en andere berichten. Daarbij hielp 
ds Warners regelmatig met het corrigeren van de drukproeven, tot 
en met deze editie aan toe. 
Tijdens een lunch na afloop van de slotvergadering van het sei-
zoen 2011-2012 nam de redactie afscheid van ds Warners, in het 
bijzijn van zijn echtgenote Hanneke. Hoofdredacteur Peter van der 
Ros, met wie ds Warners ook wel samen interviews schreef, over-
handigde hem namens de voltallige redactie een boekenbon.

* Vakantietijd...

* Ds Warners en zijn vrouw Hanneke, tijdens de afscheidslunch met de re-
dactie (foto Peter van der Ros).

Piet Warners 
uit de redactie
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is nooit genoeg. Door me in te 
zetten via Present werk ik mee 
aan een beweging die dat wil 
doorbreken: die wil zorgen dat 
mensen meer naar elkaar om 
gaan zien.”

Ook enthousiast? Neem con-
tact op met Stichting Present 
Utrecht voor meer informatie, 
op ionternet: www.stichting-
present-utrecht.nl, mailadres: 
info@stichtingpresent-utrecht.
nl, telefoon: 06-4714 7673.

pensioen, maar ik blijf graag be-
zig. Present maakt het voor mij 
mogelijk om er voor mijn naaste 
te zijn. De mensen die hulp ont-
vangen zijn allemaal ‘probleem-
gevallen’, maar zij hebben zelf 
ook niet om die problemen ge-
vraagd.” Hij voegt hieraan toe: 
“Mijn vrouw en ik hebben vier 
jaar in Afrika gewoond. Toen 
we terugkwamen viel ons op 
hoe zeer iedereen in Nederland 
met zichzelf bezig is. Hier heb-
ben mensen al zoveel, maar het 

(vervolg van voorpagina)

Een groeiend aantal ker-
ken werkt samen met 
Stichting Present. Steeds 
meer groepen zetten zich 
in, waardoor mensen uit de 
brand geholpen worden en 
waardevolle ontmoetingen 
plaatsvinden. Dat is prach-
tig, maar voor het kleine 
team van Present ook erg 
druk. De medewerkers van 
Present willen graag voor 
alle groepen die zich aan-
melden een betekenisvol 
project organiseren. Daarbij 
is goede begeleiding van 
groot belang. Met de hulp 
van vrijwillige groepenbe-
geleiders kunnen zij meer 
projecten met betere bege-
leiding organiseren. Ze zijn 
daarom hard op zoek naar 
vrijwillige groepenbegelei-
ders.

Jan van Tilborgh is sinds eind de-
cember 2011 groepenbegelei-
der bij Present: “Ik ben altijd be-
zig, klussen zit mij in het bloed. 
Door me in te zetten als groe-
penbegeleider via Present kan 
ik daarmee iets betekenen voor 
mensen die hulp nodig hebben. 
Het is vooral bijzonder om aan 
het eind van een Presentproject, 
na een hele dag hard werken, 
te zien hoe blij mensen zijn. De 
inzet van zo’n groep is echt een 
enorme hulp.”
Een groepenbegeleider be-
reidt projecten voor door op 
projectbezoek te gaan, samen 
met een hulpverlener en con-
tactpersoon vanuit de groep 
vrijwilligers. Op de projectdag 
zelf begeleid je de groep door 
het project op te starten en af 
te sluiten. Jij draagt er aan bij 
dat de afspraken voor ieder-
een duidelijk zijn en dat er een 
goede ontmoeting plaatsvindt 
tijdens het project. Alle projec-

ten vinden plaats in Utrecht. Zo 
kan jouw betrokkenheid bij het 
project groeien en hoef je nooit 
ver te reizen.

Pensioen
Jan was meteen enthousiast 
over het werk als groepenbege-
leider: “Waarom heb ik geko-
zen voor Present? Mijn vrouw 
en ik hebben ons hele leven 
lang al mensen geholpen. We 
staan graag klaar voor onze me-
demens. Inmiddels zijn we met 

Vespers in Zuidoost
Op zondag 5 augustus is er 
om 17.00 uur een vesper in 
de Nicolaïkerk. De voorgan-
ger is ds Margo Trapman uit 
Koog aan de Zaan. Leden 
van de vespercantorij en 
Frits Veerman, orgel, werken 
mee. Psalm 54 wordt gele-
zen en gezongen. De schrift-
lezing is Efeziërs 4: 17-25 en 
het canticum is uit Tussen-
tijds (68): ‘Mijn ziel maakt 
groot de Heer’. 

In de maanden juli en au-
gustus zijn er alleen vespers 
op de eerste zondag van de 
maand in de Nicolaïkerk. De 
eerstvolgende vesper is op 
2 september om 17.00 uur 
in de Nicolaïkerk. Deze ves-
per is tevens de afsluiting 
van het programma van 
het Utrecht Uitfeest in onze 
kerk. Er klinkt muziek van 
Sweelinck en tijdgenoten.

Derde en laatste
zomernummer
Dit is het derde en daar-
mee laatste zomernummer 
van Kerk in de Stad. Nu de 
vakanties ten einde lopen, 
wordt het weer tijd voor een 
nieuw seizoen met activitei-
ten waarover dit kerkblad 
weer uitgebreid zal berich-
ten in tweewekelijkse uitga-
ven. 
De eerste editie van jaar-
gang 20 verschijnt op vrijdag 
31 augustus. In dit nummer 
staan dus nog voor vier ach-
tereenvolgende zondagen 
de kerkdiensten vermeld, 
daarna gaan we weer over 
op de normale verschijnings-
frequentie met twee zonda-
gen.

Kopij voor het eerste num-
mer van het nieuwe leessei-
zoen dient maandag 20 au-
gustus in het bezit van de re-
dactie te zijn; het wijknieuws 
en korte berichten mogen 
een dag later aangeleverd 
worden. Het adres: kerkinde-
stad@protestant-utrecht.nl.

Introductiedagen - uIT
Van 13 tot 16 augustus over-
spoelen de nieuwe studen-
ten de stad. Een belangrijk 
moment voor het IPSU (Inter-
kerkelijk Studentenpastoraat 
Utrecht) om de aandacht 
te vestigen op wat de ker-
ken in Utrecht voor de stu-
denten kunnen betekenen. 
Op woensdag zijn ze actief 
aanwezig op de informatie-
markt op de Uithof. Vooraf 
hebben alle eerstejaars stu-
denten van het IPSU een 
flyer ontvangen. Deze is ge-
voegd bij een informatiepak-
ket van de Utrechtse studen-
tenverenigingen.

In de Janskerk vindt tijdens 
UIT een debat plaats, geor-
ganiseerd door de UIT-com-
missie. De EUG heeft de Jans-
kerk hiervoor beschikbaar 
gesteld. In ruil hiervoor staat 
er een advertentie van het 
IPSU op de plattegrond die 
de nieuwe studenten krijgen 
tijdens UIT.
Op dit moment wordt er ook 
hard gewerkt aan de nieuwe 
website van het IPSU. Deze 
moet half augustus in de 
lucht zijn: www.ipsu.nl.

VRIJWILLIGER JAN DRAAGT BIJ AAN ONTMOETINGEN

Groepenbegeleiders nodig

Ds Catrien van Opstal

Poëzie ontdekte ik in het ver-
pleeghuis. Het huis waar ik 
werkte was neutraal. De her-
denkingsbijeenkomsten voor 
de overledenen, georganiseerd 
door de dienst Geestelijke Ver-
zorging, werden daarom niet 
godsdienstig ingevuld. We for-
muleerden een thema, dat de 
familie van de gestorvenen 
zou kunnen helpen bij wat ze 
hadden meegemaakt in de ver-
pleeghuisperiode van hun ge-
liefde en voor nu in het gemis. 
We zochten er een gedicht bij.
Poëzie dringt door naar de kern 
van de dingen. In poëzie vinden 
kleine openbaringen plaats. 
Er wordt als het ware on-
der de huid van de werke-
lijkheid gekropen door de 
dichter. De dichter(es) licht 
ervaringen, beelden, dood-
normale dingen uit en ze wor-
den doorschijnend naar een 
veelzeggende betekenis. Ge-
dichten zijn een beetje als gelij-
kenissen. Spiegels van waarheid. 
Ik denk aan Jezus die zei: “Kijk 
naar de vogels in de lucht. Ze 
zaaien niet, ze maaien niet en 
vullen geen voorraadschuren, 
het is jullie hemelse vader die 
ze voedt.” En: “Kijk eens naar 

de lelies, kijk hoe ze groeien in 
het veld. Ze werken niet en we-
ven niet. Ik zeg jullie: zelfs Sa-
lomo ging in al zijn luister niet 
gekleed als één van hen.” Jezus 
zag vogels en bloemen. En hij 
zag meer dan dat. De vogels en 
bloemen leggen Gods behoe-
dende hand bloot. Hij geeft aan-
dacht en luister aan bloemen 
en vogels. Er gaat een wereld 
in open: hoezeer zorgt Hij dan 
voor zijn mensenkinderen!

Sinds een jaar of zeven hou-
den we een kring ‘spiritualiteit 
opdiepen uit poëzie’. Dit jaar 
kwamen tijdens de vier bijeen-
komsten gedichten van Judith 
Herzberg en van Tomas Tranströ-
mer op tafel.
Via verdiepingsvragen konden 
we ons bewust worden wat het 
gedicht in ons raakte. We schrij-
ven dan ook zelf. Iedere keer is 
het verrassend hoe er zinnen op 
komen borrelen en er woorden 
zijn die ons dichterbij brengen 
bij wat voor ons wezenlijk is. 
Het is een vorm van waarheids-
vinding.

Eén strofe uit een gedicht van 
Tranströmer, getiteld ‘De ver-
strooide gemeente’ deel ik met 
u. Binnen in de kerk: gewelven 
en pilaren wit als gips, als het 
gipsverband rond de gebroken 
arm van het geloof.
Ook Tranströmer ziet meer dan 
wat voor handen is. Beschrijft 
hij gewelven en pilaren, dan 
krijg je vanzelf een oude, eer-
biedwaardige en monumentale 
kerk voor ogen. Maar de dich-
ter laat het beeld verspringen. 
Witkalk wordt gips, wordt gips-
verband. Dat roept geen ontzag 
op, maar eerder medeleven. 
Ook het geloof heeft bij hem 
niets groots: het is een gebro-
ken arm. De vleugellam gesla-
gen ziel. Geloof als een ‘gebro-
ken arm’ laat geloven zien in 
zijn onbeholpenheid. Een mens 
met maar één goede arm moet 
zich maar zien te behelpen. Al-
les wordt stunteliger, zoekender.  
De kerk is dan het gipsverband, 
de troostende en helende pleis-
ter op de wonde. De kerk als een 
plek waar je kunt herstellen en 
heel worden. De kerk - en wat 

daarín gebeurt op zondag - als 
spalk van ons geloof. Zo leg ik 
de woorden van Tranströmer 
uit.
Goede, helende ervaringen toe-
gewenst in uw kerk en uw ge-
meente of in een kerk of kerkje 
onderweg in uw vakantie.

PS vanaf september pakt mijn 
collega ds Christiane Karrer de 
pen weer op voor deze column.

LUTHERSE 
GELUIDENPoëzie

* Onder begeleiding van Present aan de slag in een overwoekerde tuin (foto Present).



4 3 AuguSTuS 2012 kerk 

tempel kan komen. De christe-
nen noemen dit stuk muur de 
Klaagmuur omdat zij menen 
dat de Joden hier dagelijks kla-
gen over de ondergang van de 
tempel. De manier van bidden 
wordt door hen niet begrepen. 
De Joden bidden daar op hun 
wijze, typisch Oosters, met soms 
heftige bewegingen van het li-
chaam en met luid gesproken 
woorden van aanbidding en 

dankbaarheid. Natuurlijk wordt 
er ook wel geklaagd over de 
verwoesting van de tempel, 
maar dat is een naar verhouding 
klein onderdeel van hun gebed. 
Daarom wil ik spreken over de 
Westelijke muur.

Water
Sinds enkele jaren is het moge-
lijk om via een tunnel als het 
ware door en onder deze muur 
te lopen. Dat komt omdat er 
in de loop der eeuwen diverse 
waterverzamelplaatsen of cis-
ternen onder het tempelplein 
zijn uitgegraven. 
Water heeft voor ieder mens 
grote betekenis, ja water is 
onmisbaar voor ons leven op 

Willem S. Duvekot

Er wordt meestal gesproken 
over de Klaagmuur. Zelf vind 
ik het juister om die muur de 
Westelijke muur te noemen. 
In Israël spreekt men alleen 
over: hakotel = de muur. Toen 
Herodes de Grote omstreeks 
het begin van onze huidige 
jaartelling de tempel in Jeru-
zalem liet vergroten, werd niet 
alleen het eigenlijke tempelge-
bouw veel groter, maar vooral 
de drie voorhoven die daarbij 
behoren. Dat is de voorhof 
voor de heidenen. Alleen daar 
mochten de niet-Joden het 
tempelplein betreden. Daarna 
komt de voorhof voor de Jood-
se vrouwen en als laatste de 
voorhof waar alleen de Joodse 
mannen mochten komen. Voor 
het tempelgebouw was een 
kleine voorhof waartoe uitslui-
tend de priesters toegang had-
den. Daar stond het brandof-
feraltaar waar de dierenoffers 
werden gebracht.

Om het tempelplein groter te 
kunnen maken, moest er een 
gigantische muur omheen wor-
den gebouwd. De ruimte tus-
sen het eigenlijke tempelplein 
en die muur werd opgevuld 
met het puin van de diverse 
verwoestingen die de stad in 
de loop van haar bestaan had 
meegemaakt en met aarde. Na 
de verwoesting van de tempel 
door de Romeinen in het jaar 
70 van onze huidige jaartelling 
was het tempelplein voor de 
Joden niet meer toegankelijk. 
Men kan namelijk niet nauw-
keurig vaststellen waar precies 
de tempel had gestaan. Dan 
zou het dus kunnen gebeuren 
dat iemand volkomen argeloos 
over de plaats zou lopen waar 
eenmaal het heilige der heili-
gen zich bevond. Om deze hei-
ligschennis te vermijden zal een 
orthodoxe Jood nooit het hui-
dige tempelplein betreden. De 
westzijde van de om het tem-
pelplein gebouwde ringmuur is 
de plaats waar men het dichtst 
bij de locatie van de vroegere 

Orgelconcerten 
in de Nicolaïkerk
Dit jaar zijn de zomerorgel-
concerten in de Nicolaïkerk 
deels georganiseerd door de 
Stichting Culturele Evene-
menten Nicolaïkerk, die staat 
voor de NicolaïConcerten, en 
deels door het Holland Fes-
tival Oude Muziek. De drie 
programmeurs van de Nicola-
iConcerten verzorgen de eer-
ste concerten: Karel Demoet 
(4 augustus), Ko Zwanenburg 
(11 augustus) en Berry van 
Berkum (18 augustus). 
‘Memento Mori’ is de titel die 
Karel Demoet meegeeft aan 
zijn programma met composi-
ties van Sweelinck, Buxtehude 
en Bach. Ko Zwanenburg laat 
in ‘Movements’ orgelwerken 
klinken van Bach, Böhm, Al-
bert de Klerk en Jan Welmers, 
een mix van oud en nieuw. 
Berry van Berkums program-
ma ‘Tussen hemel en aarde’ 
voegt aan de rij componisten 
nog toe: Pepping, Messiaen, 
Pärt en Vierne.
 
In het Holland Festival Oude 
Muziek, 24 augustus tot en 
met 2 september, staan Swee-
linck en Bach centraal. Met 
deze componisten kom je dan 
snel bij de Nicolaïkerk met 
haar twee Marcussen-orgels. 
Op 25 augustus speelt Wolf-
gang Zerer uit Hamburg be-
halve Bach ook Scheidemann 
en Weckmann. Voor zaterdag 
1 september is Benjamin Alard 
uit Frankrijk gastorganist. 
In een (extra) festivalconcert 
op zondag 2 september speelt 
om 13.00 uur, na de jaarlijkse 
Bach-cantatedienst van 10.00 
uur, Bernard Foccroulle wer-
ken van Bach en zijn meesters. 
De serie zomerorgelbespelin-
gen wordt op 8 september, de 
Nationale Orgeldag en Open 
Monumentendag, door Berry 
van Berkum en Ko Zwanen-
burg afgesloten met een con-
cert en een orgeldemonstra-
tie, om 12.00 en 14.00 uur. 

Tijdens de zomerorgelbespe-
lingen kunnen in de meeste 
concerten zowel het Swee-
linckorgel als het hoofdorgel 
worden beluisterd. De orga-
nisten beginnen het concert 
doorgaans met toelichting 
op het programma bij het 
Sweelinckorgel. De gastorga-
nisten zullen het hoofdorgel 
bespelen. De concerten duren 
ongeveer een uur. De starttijd 
van de concerten is om 13.00 
uur. Dit biedt voor de echte 
liefhebbers de mogelijkheid 
voor een goed vervolg: de za-
terdagmiddagmuziek in de 
Domkerk waar om 15.30 uur 
het concert begint. Voor lan-
gere bezoeken aan Utrecht 
Orgelstad zijn er concerten 
op vrijdagavond (Jacobikerk) 
en zondagmiddag (Sint Wil-
librordkerk). Zie de websites 
van de betreffende kerken.

Voor de concerten van het 
Festival Oude Muziek geldt 
een toegangsprijs. De overige 
concerten zijn gratis, maar 
een bijdrage aan de kosten 
wordt zeer op prijs gesteld. 
Meer informatie over concer-
ten en het programma van 2 
september komt in het vol-
gende nummer; verder staan 
gegevens op de website nico-
laiconcerten.nl.

Steven Slappendel

aarde. In de warme landen, 
zoals Israël, was men er in die 
oude tijden op aangewezen 
watervoorraden aan te leggen 
opdat men in de droge tijden 
daarover kon beschikken. Dat is 
vandaag de dag in wezen nog 
precies hetzelfde. Alleen be-
nut men nu hiervoor grote tot 
zeer grote cisternen. Het meer 
van Galilea is daarvan wel het 
grootste. Maar ook andere me-
ren en vijvers bewaren het kost-
bare water. Onder de grond zijn 
eveneens vele, kleine cisternen 
over het hele land verspreid. 

In de dagen van koning Salomo 
– ongeveer duizend jaar voor 
onze huidige jaartelling – werd 
de tempel gebouwd op de heu-
vel Moria. Daar werd toen een 
tunnel vanuit het Kidrondal 
uitgegraven die water uit daar-
buiten gelegen cisternen naar 
de tempel en het paleis van 
Salomo, dat op hetzelfde plein 

gebouwd was, voerde. Eeuwen 
later, in de dagen van Jezus, 
liet Herodes de Grote de tem-
pel uitbreiden en verfraaien. 
Daartoe werd de heuvel waar-
op deze gebouwd was, sterk 
vergroot. Het koninklijk paleis 
bestond al lang niet meer sinds 
de ondergang van Jeruzalem 
door de Babyloniërs in de zesde 
eeuw voor onze jaartelling. Bij 
de werkzaamheden in de da-
gen van Herodes de Grote ging 
men ruw om met de bestaande 
watervoorzieningen. De hier-
voor genoemde tunnel werd 
toen min of meer verwoest. Bij 
de opgravingen door de Isra-
elische archeologen vanaf de 
zestiger jaren, ontdekte men 
de resten daarvan. Het is nu 
mogelijk om de overblijfselen 
van deze tunnel te bezoeken. 

Het is indrukwekkend wat er 
aan waardevolle restanten aan 
het daglicht zijn gebracht bij de 
hiervoor genoemde opgravin-
gen aan de west- en zuidzijde 
van het tempelplein. Ze zijn een 
bezoek alleszins waard.

Olijfberg 
Het weerzien met Jeruzalem 
betekent natuurlijk een be-
zoek aan de Olijfberg. Diverse 
kerken zijn daar gebouwd. 
Maar de Olijfberg is eigenlijk 
een gigantische begraafplaats 
voor de Joden. We zien enkele 
Joodse mannen die daar graven 
bezoeken en op de grafstenen 
steentjes leggen. Dat zijn de 
‘bloemen’ in het Oosten: echte 
bloemen waaien weg. Uiter-
aard wandelen we over de Via 
Dolorosa, de weg die Jezus ging 
naar het kruis. Je moet je wel 
realiseren dat in deze stad door 
de vele verwoestingen die over 
haar zijn gekomen, veel puin 

lag. Dat is niet allemaal opge-
ruimd. Dat zou een onmogelijk 
karwei zijn geweest. Maar dat 
betekent dat het huidige peil 
van de straten wel enkele me-
ters ligt boven dat uit vroegere 
tijden. Door de aanleg van ri-
olen in de oude stad van Jeru-
zalem zijn stenen uit het begin 
van onze jaartelling opgegra-
ven. 
Op enkele plaatsen heeft men 
die in het huidige plaveisel in-
gevoegd. Het is bijna ontroe-
rend om die oude, gegroefde 
stenen te zien liggen. Bij som-
mige ontdek je de langwerpige 
groeven die daarin zijn gehakt 
opdat de muilezels en de paar-
den zich daarop zouden kun-
nen afzetten zodat ze niet op 
die verder zo gladde stenen 
zouden uitglijden.

De Westelijke Muur
Weerzien met Jeruzalem (II)

Deel twee van de miniserie over het weerzien met Jeruzalem, 
geschreven door ds Willem S. Duvekot. In het vorige zomer-
nummer van Kerk in de Stad ging het over Bar Mitswa, de re-
ligieuze verplichting die jongens op hun dertiende, en meis-
jes op hun twaalfde jaar plechtig aangaan: “Ze zijn dan in 
staat om te begrijpen wat de geboden die de Eeuwige heeft 
gegeven, bedoelen en ze worden mondig geacht om deze 
te volbrengen”, aldus de auteur in zijn eerste redactionele 
bijdrage. In dit artikel staat de Klaagmuur centraal, in het vol-
gende nummer, eind deze maand, gaat het over Jad waSjem, 
het indrukwekkende gedachtenismuseum van de Holocaust. 

* Joodse graven op de Olijfberg 
(foto Ella Wijnen-Duvekot).

Ouderensoos liet haren wapperen
Een fotomoment van het voorjaarsreisje van de Ouderensoos van de 
Marcuskerk. Met de bus ging het naar Elburg, waar we overstapten 
op een luxe boot voor een tocht van drie uur over het Veluwemeer. 
We dronken er koffie met gebak en als we wilden, konden we onze 
haren laten wapperen in de wind. ‘s Middags werd er een lekkere 
lunch geserveerd. Ten slotte konden we nog een wandelingetje 
maken in het mooie vestingstadje Elburg of op een terrasje nagenie-
ten.
Onze ouderensoos begint weer op 6 september om 14.30 uur met 
een ‘eigen middag’. We praten bij over de zomermaanden, luiste-
ren naar een meditatie en drinken natuurlijk koffie en thee met wat 
erbij. Er is vast ook weer een boeiend spel bedacht door Cor en Geer-
tje van Rijswijk.
Voor wie wil komen kennismaken: van harte welkom. Hebt u vervoer 
nodig, bel gerust met Cor van Rijswijk (2888 597), Maarten Held (210 
9270) of Dina Bouman (8795 340).
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Nou ja, overdreven wellicht. 
En bovendien, waar haal ik die 
wijsheid vandaan? Uit Dekkers 
meest recente boek, ‘Provoca-
tie’ getiteld, dat er bepaald niet 
om liegt en dat ik juist daarom 
graag in uw aandacht aanbe-
veel. Een profetisch geschrift van 
een dwarse dominee. Ik nam het 
mee als vakantielectuur voor op 
het cruiseschip, waarover ik in 
de vorige aflevering van deze ru-
briek verhaalde. Groter contrast 
is bijna niet denkbaar. Luxe en 
overdaad op zo’n schip, mensen 
die van het goede leven genie-
ten en relaxed bij elkaar zijn, en 
dan zo’n boek over het christelijk 
vreemdelingschap! Bovendien 
een boek dat er nogal inhakt, 
dat heel veel overhoop haalt met 
tal van verwijzingen naar theolo-
gie en filosofie. Een boek waar-
van de titel tegelijk een program 
is. Provocatie, daarmee bedoelt 
Willem Maarten dat de Bijbel 
provoceert door het aanstootge-
vende van het Kruis, dat God ons 
provoceert door Zijn Zoon naar 
onze wereld te zenden, en dat 
wij als kerk de wereld – ook de 
religieuze wereld – provoceren 
door juist die boodschap te ver-
kondigen. Dat het dus allemaal 
niet ‘naar de mens’ is. Wat moet 
je daarmee op een luxe schip… 
Maar het moet gezegd, ook en 
juist te midden van allerlei ge-
roezemoes op het bovendek en 
in het restaurant las ik het boek 
als een trein. Haast als een ont-
spannende detective. Misschien 
komt dat doordat het contrast 
van het boek met dat luxe schip 

Joost van Beek

De zomerserie orgelcon-
certen in de Jacobikerk, 
waarover u in het vorige 
nummer van Kerk in de 
Stad meer hebt kunnen 
lezen, gaat op vrijdag 3 au-
gustus verder met een con-
cert door Elske te Lindert. 
Zij is actief als organist en 
zangeres, in zowel klassiek 
repertoire als theater- en 
musicalproducties. Vorig 
jaar oktober trad ze, in 
het kader van het festival 
‘Connecting Arts’, op in de 
Nicolaïkerk in de muziek-
theaterproductie ‘NEMO, 
20.000 mijl onder zee’. Te 
Lindert speelt tijdens haar 
concert muziek van onder 
anderen Johann Pachelbel, 
Felix Mendelssohn en 
Samuel de Lange jr.

Een week later, op 10 augus-
tus, is het de beurt aan Theo 
Teunissen. Van 1978 tot 2005 
was hij hoofdorganist van de 
Jacobikerk en gedurende vele 
jaren was hij de motor achter 
de zogeheten ‘Zaterdagmu-
ziek’. Teunissen zal composities 
vertolken van onder anderen 
Johann Sebastian Bach, Sigfrid 
Karg-Elert en Joseph Rheinber-
ger. 

Het voorlaatste concert in de 
serie wordt op 17 augustus ge-
geven door Wouter van Belle, 
de organist van de Cathari-
nakathedraal aan de Lange 

Nieuwstraat. Van Belle geeft 
zijn concert extra Utrechts 
cachet door aandacht te be-
steden aan de honderdste ge-
boortedag van Herman Stra-
tegier, de componist die een 
groot deel van zijn leven in de 
Domstad doorbracht, onder 
meer als organist van de Catha-
rinakathedraal. 

Gerrit Christiaan de Gier, de 
huidige hoofdorganist van de 
Jacobikerk, verzorgt op 24 au-
gustus het slotconcert. Er klinkt 
onder meer muziek van com-
ponisten die in 2012 vanwege 
hun geboortejaar extra aan-
dacht krijgen (Jan Pieterszoon 
Sweelinck, Johannes Gijsbertus 
Bastiaans en Feike Asma). Het 
concert wordt besloten met de 
grootse fantasie van Max Reger 
over het lied ‘Wachet auf, ruft 
uns die Stimme’.

Alle concerten beginnen om 
20.00 uur. De organisten bespe-
len zowel het Garrels/Meere-
orgel als het onlangs gerestau-
reerde Hess-kabinetorgel. De 
toegang is vrij. Wel wordt er na 
afloop van elk concert gecol-
lecteerd, waarbij de bezoekers 
wordt gevraagd gemiddeld 
€ 5 per persoon bij te dragen. 
Meer informatie is te vinden op 
www.jacobiconcerten.webklik.
nl. 

Vervolg orgelserie Jacobikerk
Orgelconcerten 
in de Domkerk 
De organist van het zaterdag-
middagconcert in de Domkerk 
op 4 augustus is de ‘eigen’ Jan 
Hage. Hij speelt van Wolfgang 
Amadeus Mozart de Fantasie 
in f-moll (KV 608) en van Felix 
Mendelssohn-Bartholdy diens 
Variations Serieuses opus 
54, naar een bewerking van 
Reitze Smits. Ook vertolkkt 
Hage die middag nog werken 
van Hendrik de Vries en Max 
Reger.
Het zomerconcert in de Dom-
kerkserie van de Zaterdag-
middagmuziek komt op 11 
augustus van Jan Jansen, 
voorganger van Jan Hage. Zijn 
programma vermeldt onder 
meer: Preludium en Fuga in 
C-Dur van Joh. Ludwig Krebs 
en de Triosonate in c-Moll van 
Johann Sebastian Bach. Van 
Julius Reubke speelt Jansen de 
Sonate over psalm 94.
Op 18 augustus is Gerben 
Mourik de gastorganist in de 
concertreeks op zaterdagmid-
dag in de Domkerk. Hij laat 
werken horen van Clara Schu-
mann, 
Ernst Pepping en Arie J. Keij-
zer. Gerben Mourik (1981) is 
als organist verbonden aan 
de Hervormde Gemeente te 
Oudewater-Hekendorp. Naast 
zijn concertpraktijk is hij ac-
tief als begeleider van diverse 
koren en solisten en als pe-
dagoog. Gerben studeerde 
af met als hoofdvakken orgel 
en improvisatie, met als spe-
cialisatie kamermuziek. Hij 
behaalde eerste prijzen op im-
provisatieconcoursen in Zwol-
le en St.-Albans (UK).  
Sietze de Vries is de organist 
op 25 augustus. Dit concert-
programma op het Bätz-orgel 
van de Domkerk bevat wer-
ken van Matthias Weckmann, 
Johannes Brahms en last but 
not least Charles Villiers Stan-
ford. Van laatstgenoemde krij-
gen de bezoekers de Postlude 
in D-minor opus 105 nummer 
6 en nog een improvisatie te 
horen. 

Sietze de Vries (1973) behaal-
de aan de conservatoria van 
Groningen en Den Haag de 
diploma’s docerend musicus 
en uitvoerend musicus met 
de Aantekening Improvisatie. 
Aan de Hogeschool te Alk-
maar studeerde hij af als kerk-
musicus. 

In de periode 1987-2002 
schreef hij vijftien prijzen op 
zijn naam bij diverse nationale 
en internationale orgelcon-
coursen, zowel op het gebied 
van literatuur als dat van im-
provisatie. 

heilzaam op mij inwerkte. Mis-
schien ook heeft het ermee te 
maken dat Dekkers theologische 
essays over God en geloof, die in 
het boek zijn gebundeld, terug-
gaan op door hem afgestoken 
preken. Wie een preek houdt 
moet zich terdege afvragen wie 
de hoorders zijn, die moet pro-
beren bevattelijk te zijn voor de 
hoorders, en bovendien onder-
houdend. En dat is Willem Maar-
ten zeker. Al zij eveneens gezegd 
dat hij een vaardig scribent is.

Willem Maarten – sinds enkele ja-
ren predikant in het Overijsselse 
Mastenbroek - doet wat volgens 
hem elke predikant moet doen, 
namelijk advocaat spelen van de 
Bijbel. Hij verkondigt dus. Maar 
hij komt er niet zomaar mee. 
Hij schetst het ‘gans andere’ van 
God en christelijk geloven tegen 
de achtergrond van de kerkelijke 
crisis van vandaag. Hij heeft het 
niet zo op het populaire PKN-ge-
praat over ‘missionair gemeente 
zijn’ en ziet ook niet graag dat 
de PKN te biecht gaat bij moder-
ne marketingconcepten. Pas als 
we door de fundamentele crisis 
heen gaan en er Gods oordeel 
in vernemen en vervolgens de 
Bijbelse boodschap als provoca-
tie van mens en wereld opnieuw 
ontdekken is een ‘doorstart’ van 
de kerk volgens hem mogelijk.

Ja, een lekker smeuïg boek voor 
in de vakantie is dat ‘Provocatie’, 
ook al vanwege de vele krasse 
beelden die Dekker voor ons 
opdist. Wel eens gehoord over 

‘Gods schat die is gestoken in 
de plastic wegwerptasjes die 
wij zijn’? Of van ‘de gekrui-
sigde Christus als de spotprent 
die God van Zichzelf heeft ge-
tekend’? Of van Christus als ‘de 
vuurvaste schotel waarin wij 
kunnen plaatsnemen’? Naar 
aanleiding van Jakobs gevecht 
met de engel schrijft Willem 
Maarten: “Zalig wie verminkt 
is door God.” En: “Gezegende 
mensen herken je niet aan ex-
tra rijkdom, maar aan een extra 
gebrek.” Ik zei het al: onder-
houdend als een detective is 
dat provocatieve boek van Wil-
lem Maarten Dekker. Maar ook 
verrassend en inspirerend, tot 
nadenken, mogelijk ook tot te-
genspraak stemmend.

Daan van der Waals

Willem Maarten Dekker is u – 
lezer – mogelijk niet onbekend. 
Jacobikerkgangers kennen de 
voormalige Utrechter vast nog 
wel. Ik vermoed dat hij daar 
wel eens op de kansel heeft ge-
staan. En lezers van Kerk in de 
Stad kennen hem wellicht ook, 
al is het misschien uit de verte. 
Korte tijd zat Willem Maarten in 
de redactie van dit onsterfelijke 
blad en hij schreef er diverse 
artikelen voor. In die hoedanig-
heid heb ik hem wel eens ont-
moet, toen ik een keer in de 
redactie te gast was. Hij kwam 
op mij over als een vriendelijk, 
sympathiek jongmens. Zo een 
die Paulus’ vermaan: “Houd, 
voor zover het van u afhangt, 
vrede met alle mensen”, in zijn 
oren heeft geknoopt. 

Overigens weet ik niet of Paulus 
zelf zich veel van zijn eigen ver-
maning heeft aangetrokken. Hij 
kon nogal tekeer gaan, lijkt me. 
En, om bij hem terug te keren, 
Willem Maarten niet minder. De 
irenische en vriendelijke jonge-
man, met de domineeshabitus 
van een open oor en oog voor 
de mensen om hem heen, to-
lerant en vredelievend, blijkt 
evengoed een dwarse figuur, 
toornend tegen alles wat zijns 
inziens niet in orde is in kerk en 
samenleving. Zo’n dominee die 
je er van langs geeft, een stren-
ge calvinist die je als een hond 
met de staart tussen zijn benen 
naar huis stuurt.

Een dwarse dominee
VAN DAAN

* Sietze de Vries.

* Elske te Lindert, gastorganist in 
de Jacobikerk.
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Pia ten Hoeve

In samenwerking met de 
Stichting Present hielpen 
tieners in de veertigdagen-
tijd in een verpleeghuis. 
Een bijzondere middag die 
voor herhaling vatbaar 
was. 

Er zijn op dit gebied legio mo-
gelijkheden; vooral in de zorg-
centra vinden de mensen het 
erg fijn als er jongeren komen 
helpen bij bijvoorbeeld een 
kerkdienst. Bewoners naar de 
kerkdienst begeleiden, muziek 
spelen onder de dienst, na af-
loop helpen met de koffie, er 
is van alles te doen. Het is zelfs 
mogelijk om er een maatschap-
pelijke stage van te maken. Zo 
maak je jongeren vast wel en-
thousiast voor diaconaat, is de 
gedachte bij de jongerenorga-
nisatie binnen de PKN, JOP.  Er 
is praktisch materiaal bij ont-
wikkeld door JOP, getiteld: Se-
ven. 
Seven daagt jongeren uit om 
aan de hand van actuele film-
pjes en aansprekende werk-
vormen aan de slag te gaan. 
De concrete voorbeelden en 

Pia ten Hoeve

Bij Klas in de Klaas maken 
leerlingen van basisscho-
len in de omgeving van de 
Nicolaïkerk kennis met een 
kerk in de brede zin van 
het woord. Het gaat over 
geschiedenis, architectuur, 
geloofsvragen, muziek en 
rituelen. We lieten ze weer 
kennismaken met enerzijds 
het christelijk geloof en an-
derzijds een bijzonder, mid-
deleeuws gebouw. Dit door 
de basisscholen enthousiast 
ontvangen project werd 
dit jaar voor de zesde keer 
aangeboden en het blijft 
een goed werkend concept.

Dit jaar zijn er weer vier klas-
sen op bezoek geweest. De 
W.G. van der Hulstschool is een 
oude bekende en komt al die 

elkaar inspireren door verbinden, ontmoeten en leren

Jeugdwerkers 
bijeen in najaar

De jeugdwerkbijeenkomst 
in juni is niet doorgegaan. 
Maar op dinsdagavond 18 
september is er een nieuwe 
bijeenkomst. Voor alle  jeugd-
ouderlingen en jeugdwerk-
vertegenwoordigers  uit  de 
verschillende wijken. Om el-
kaar te ontmoeten, wensen 
en verlangens bespreekbaar 
te maken en plannen voor het 
nieuwe seizoen te bespreken. 
Meld je aan via p.ten.hoeve@
protestant-utrecht.nl, of via de 
website van de Protestantse 
Gemeente Utrecht: www.pgu.
nu. Op deze website zijn regel-
matig updates en foto´s te zien 
van het jeugdwerk. Je moet 
even doorlinken, maar dan 
kom je er wel. Ga naar www.
pgu.nu, kijk bij ‘voor wie’ en 
ga dan door naar ‘jeugd’.

suggesties in dit materiaal slui-
ten aan bij de zeven werken 
van barmhartigheid. Met Seven 
worden jongeren geholpen om 
te werken aan een diaconale 
houding. Ze ontdekken dat di-

jaren al trouw langs. Ook voor 
de Agatha Snellenschool, die op 
de hoek staat, maar waarvan de 
meeste kinderen de kerk niet 
kennen, is het een vast uitstap-
je. De Maliebaanschool en de 
Da Costa school zijn niet scho-

aconaat meer is dan ‘acties’ of 
‘geld geven’ maar dat het ook 
gaat om ontmoeting  met de 
ander (direct en indirect), per-
soonlijke ervaring en wederke-
righeid. En natuurlijk ontdek-

ken de jongeren wat diaconaat 
te maken heeft met het geloof. 
Voor meer informatie en bege-
leiding: DMO-Jeugdwerk, Pia 
ten Hoeve p.ten.hoeve@protes-
tant-utrecht.nl.

IN DE 
SPOTLIGHTS

Jongeren ‘ontdekken’ diaconaat

Het Xnoizz Flevo 
Festival is in vijfendertig 
jaar uitgegroeid tot 
een groot meerdaags 
jongerenfestival. Het is dé 
plek waar Faith, Friends 
& Music samenkomen. 
Het festival biedt diverse 
podia met optredens 
van (internationale) 
artiesten, lezingen, 
debatten en workshops 
over maatschappelijke- en 
geloofsthema’s. Het festival 
thema is dit jaar: ‘Ik zie jou!’ 

Kom ook naar het 
Xnoizz Flevo Festival!

Ook dit jaar weer een Klas in de Klaas

len van het eerste uur, maar na 
een eerste bezoek wel enthou-
siast geworden. Het is leuk om 
te zien hoe verschillend scholen 
kunnen zijn en daardoor ook de 
vragen die je krijgt van de kin-
deren. Veel kinderen kennen 

de rituelen en gebruiken vooral 
van opa´s en oma´s.
 
Organist Ko Zwanenburg doet 
meestal de aftrap, vertelt over 
het orgel en hoe hij in zijn een-
tje een heel orkest kan laten 
spelen. De leerlingen luisteren 
hier altijd ademloos en hebben 
altijd veel te vragen. Een klas 
was zo gelukkig dat ze mee 
mocht naar boven, naar het 
grote orgel. Dat is natuurlijk 

een geweldige plek om eens 
te zijn. De rouwborden, de ge-
dachteniskapel met de kaarsen, 
de stenen die al eeuwen oud 
zijn, de preekstoel waar je even 
op mag, het is een ervaring die 
heel bijzonder is. Je hoort, ziet, 
ervaart van alles en er is veel 
ruimte voor eigen vragen van 
de kinderen.

Je wordt aangemoedigd en 
geïnspireerd om God niet al-
leen te zoeken in gebed of in 
een persoonlijke relatie, maar 
juist ook te vinden in het con-
tact met je medemens. Je wordt 
op het festival op verschillende 
manieren  uitgenodigd om die 
ander, die naaste, zo dichtbij 
te laten komen dat je hem of 
haar werkelijk kunt zien. Door 
mensen op afstand te houden 
kun je gemakkelijk over hen 
oordelen of laten ze je com-
pleet koud. Maar wanneer je 
dichtbij de ander komt en deze 
in de ogen kunt zien, dan zie je 
pas echt de mens. En door die 

ander echt te zien, komt God 
dichtbij: ‘Wie nooit echt heeft 
liefgehad, nooit de ander echt 
gezien heeft en nooit voor de 
ander heeft gezorgd, die heeft 
geen idee van de werkelijke be-
tekenis van het woord ‘God’.´ 
Voel jij je gezien? Ervaar het tij-
dens het Festival.
 
Het Xnoizz Flevo Festival vindt 
plaats van 16 tot en met 19 au-
gustus op recreatieterrein Bus-
sloo, nabij Apeldoorn en wordt 
georganiseerd door Youth for 
Christ, de Protestantse Kerk in 
Nederland (JOP) en de EO.
http://www.flevofestival.nl/

* Flevo Festival, altijd een inspire-
rende omgeving (foto beeldbank 
PKN).

* Klas in de Klaas (foto Rixt van de 
Voorde).
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en bidden. Dat kan je persoon-
lijke geloof versterken. Ook het 
er voor elkaar zijn vind ik be-
langrijk in een gemeente, dat 
je een plek hebt waar je wordt 
gekend, waar aandacht is voor 
mensen die dat nodig hebben.”
Die plek heeft ze gevonden 
in de Nieuwe Kerk, maar of 
ze daar ook blijft is de vraag. 
“Omdat ik zelf in Hilversum 
woon, ik naar de kerk ga in 
Utrecht en mijn vriend in Den 
Haag woont, waar we ook twee 
kerken bezoeken, is er nu nog 
wat onrust. Daardoor moet je 
je aandacht verdelen over drie 
gemeenten. Ik ben er gewoon 
niet iedere week en ik kan dan 
niet zo betrokken zijn als ik zou 
willen. We hopen dus over een 
tijdje verbonden te zijn aan één 
gemeente. Dat zou heel goed 
de Nieuwe Kerk kunnen zijn, 
omdat we ons hier thuis voe-
len. Maar het is gewoon nog 
afhankelijk van waar wij gaan 
wonen.”

(vervolg van voorpagina)

In Claudia’s jeugd speelde 
het geloof al een belang-
rijke rol. Zij zat op een chris-
telijke school en ging graag 
naar de kerk. “Als kind kon 
ik de aanwezigheid van 
God al ervaren”, vertelt zij. 
Het geloof in Jezus is voor 
Claudia de bron van haar 
leven. Getwijfeld aan het 
bestaan van God heeft ze 
nog nooit. “Natuurlijk heb 
ik wel eens gedacht: ‘waar 
is God nu, nu ik hem nodig 
heb’, maar toch wist ik dat 
Hij mij altijd droeg, juist in 
moeilijke tijden.”

Twee jaar geleden wist Claudia, 
dat ze belijdenis wilde doen. “Ik 
zat toen nog in de Tuindorpkerk, 
maar werd doorverwezen naar 
de Nieuwe Kerk, omdat ze daar 
geen catechisanten hadden.” 
Spijt van deze overstap heeft ze 
niet, ze vond er jeugdigheid en 
harmonie. “Ik voelde mij hier 
gelijk op mijn plek en beleef in 
deze kerk mijn geloof op de ma-
nier die bij mij past. En ik luister 
graag naar de uitstekende pre-
ken van dominee Van Wieren.”

Belijdenis doen was voor Clau-
dia de grootste stap in haar ge-
loofsleven. “Ik stond daar in de 
gemeente van God, om na mijn 
kinderdoop, als volwassene te 
getuigen dat ik geloof en een 
bewuste keus maak om Jezus 
te volgen. Het is voor mij ook 
een symbolische waarde dat ik 
God wil danken voor alles wat 
Hij mij schenkt en zo in zijn kerk 
wil laten zien dat Hij voor mij op 
één staat. Ik zie mijn belijdenis 
als een verbintenis voor eeuwig 
met Jezus Christus.”

Anke
Anke Douma vertelt verder: “Er 
waren perioden in mijn leven 
dat ik vooral op de automati-
sche piloot leefde, meer met 
dagelijkse en praktische zaken 
bezig was. Ik deed toen weinig 
met het geloof, ik maakte nooit 
echt de keuze en ik bleef een 
beetje vanaf de zijlijn meedoen. 
Ik twijfelde niet aan God, maar 
meer aan mezelf, of ik wel goed 
genoeg was om me christen te 
noemen, of God mij echt wel 
waardevol zou vinden.”
Anderhalf jaar geleden kwam 

de ommekeer. “Ik had toen 
sterk de behoefte om terug 
te gaan naar de basis van het 
geloof. Ik wilde er me opnieuw 
in verdiepen en vond, dat ik nu 
echt een keuze moest maken.”
Ze besloot een Alphacursus te 
gaan doen. In Hilversum, haar 
woonplaats, was de cursus al 
begonnen en ook vol. Langer 
wachten wilde ze niet en zo 
kwam ze terecht op een cursus 
in Utrecht, in de Nieuwe Kerk. 
Tijdens de cursus is ze er ook 
diensten gaan bezoeken. “De 
gemeente sprak mij erg aan”, 
vertelt ze. “Ik probeer sinds-
dien regelmatig te komen en 
ik voel me hier ook thuis.” Het 
spreekt haar aan, dat de Nieu-
we Kerk een jonge gemeente 
is, die niet bang is voor ver-
nieuwing, maar ook de traditie 
niet zomaar opzijschuift. “Het 
is een mooie combinatie in de 
dienst, vind ik. Bijvoorbeeld de 
muziekband, die met de op-
wekkingsliederen speelt en het 

orgel, dat de psalmen en gezan-
gen begeleidt. Ook de levendig-
heid en de sfeer vind ik fijn, het 
is echt een actieve gemeente, 
waar het geloof leeft en waar 
veel georganiseerd wordt.”

geen eindpunt
Tijdens dat jaar kreeg Anke 
steeds meer het besef, dat be-
lijdenis doen geen eindpunt is. 
“Ik had er al jaren geleden over 
nagedacht en had zelfs ook al 
een keer belijdeniscatechisatie 
gevolgd. Toch kon ik niet eer-
der de keuze maken. Ik had 
vaak het gevoel nog niet goed 
genoeg te zijn om belijdenis 
te doen, alsof ik eerst nog een 
beter mens moest worden. Nu 
weet ik, dat je niet ‘af’ hoeft 
te zijn als mens voordat je ‘ja’ 
zegt tegen God. Ik ontdekte 
dat het juist een nieuw begin is, 
een nieuwe fase in mijn leven 
waarin ik echt samen met God 
verder wil gaan en dat ook wil 
uitdragen.”

Dat ze met Pinksteren belijde-
nis heeft gedaan, betekent heel 
veel voor Anke. “De dienst was 
prachtig. Heel krachtig en be-
moedigend en ook wel emoti-
oneel. Ik merk vooral nu, in de 
weken na Pinksteren, dat het 
een heel belangrijke stap is ge-
weest om belijdenis te doen. 
De onrust is weg, het twijfelen 
is aan de kant en ik merk dat er 
nu veel meer ruimte is om dat 
geloof verder te verdiepen. Het 
is alsof ik nu een stevigere basis 
heb, nu ik echt voor de gemeen-
te en mijn familie en vrienden 
heb uitgesproken dat ik christen 
ben, geloof en Jezus wil volgen. 
Het voelt ook of ik nu meer deel 
kan uitmaken van de gemeente. 
Ik sta niet langer aan de zijlijn.”

Ontmoeting
De kerk is daarbij een belang-
rijke plek voor haar. “Ik vind de 
ontmoeting met medechriste-
nen belangrijk, het delen van 
het geloof en het samen zingen 

‘De plek waar je wordt gekend’

* Claudia Klomp: ... . “Als kind kon ik de aanwezigheid van God al erva-
ren”...

Esther Schlatmann

Hoe is het leven van een eind-
examenkandidaat die zijn 
eindexamens achter de rug 
heeft en (waarschijnlijk) is ge-
slaagd? Vakantie. Leeg, vrij, 

genieten. Twee-en-een-halve 
maand lang. Geweldig, wat een 
leven. Klaagde ik onlangs nog 
over zware examens, te korte 
nachten, bergen leerstof en ze-
nuwen, nu weet ik al bijna niet 
meer wat het woord “school” 
precies betekent. 
Wat ik van veel volwassenen 
hoor, is dat deze tijd, de einde-
loze vakantie tussen de eind-
examens en de studie, ongeveer 
de langste en meest zorgeloze 
vakantie van mijn leven zal zijn. 
Dat ik er maar goed van moet 
genieten, want zo’n vrije vakan-
tie als deze zal niet vaak meer 
terugkomen. 
Ik geloof dat ik dit advies van 
genieten goed ter harte heb 

genomen. Sterker nog, mijn 
vakantie zit zo vol gepland dat 
ik bijna alsnog het gevoel krijg 
aan verplichtingen te moeten 
voldoen. De week Taizé, de 
week Kos, de week buitenkunst 
en de drie weken Zuid-Frankrijk, 
ieder in ander gezelschap, zijn 
de hoogtepunten, omgeven 
door thuis zijn en werken, zon-
nen, feesten en opruimen. 
En daarna – als alles mee zit – 
verhuizen. Om ergens anders 
met een compleet nieuw leven 
te gaan beginnen.

Ergens is het ook wel jammer. 
School, mijn tienerjaren in 
Utrecht; het is nostalgisch. Het 
heeft sentiment. Ik ga het wel 

missen. Mijn oude leven zat dan 
misschien vol saaie routine en 
werd vooral bepaald door men-
sen die boven mij stonden; in-
middels was het wel vertrouwd. 
Ik wist waar ik aan toe was en 
had mijn ritme gevonden. Als 
na de zomer allemaal nieuwe 
dingen op mij af komen en mijn 
leven totaal wordt omgegooid, 
zal het gemis van mijn ver-
trouwde, gecontroleerde leven 
me vast een beetje opbreken. 

Is dat erg? Eigenlijk niet. Het be-
tekent dat ik, op een bepaalde 
manier – wie had gedacht dat 
ik dit ooit ging zeggen – een 
fijne middelbare schooltijd heb 
gehad. En dat is natuurlijk een 

Heel lang genieten
goed teken. Men mist wat ge-
lukkig maakte.

Toch, ik zou niet terug willen. 
Ik ben klaar en wel toe aan iets 
nieuws. Nu ik mijn papiertje op 
zak heb ligt de wereld voor me 
open, geen denken aan dat ik 
terug zou willen naar dat be-
dompte gebouw en het begrip 
‘huiswerk’. Geef mij maar een 
nieuwe omgeving en iets te 
leren wat eindelijk interessant 
is. Zodra mijn vakantie der va-
kanties afgelopen is, mag ik be-
ginnen. Alles opnieuw opbou-
wen. Eng, en toch leuk.
Maar voorlopig nog vakantie. 
Heel lang. Genieten. 

ESTHER

* Anke Douma: ...”Ik vond dat ik nu echt een keuze moest maken’’... 
(foto’s Jos van Dijk).
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men hier wel rekening wel ern-
stig rekening mee tegenwoor-
dig, of is alles al zo vervlakt en 
in twijfel getrokken? Dat men 
het niet meer ziet of niet meer 
wil zien?

Dan nog iets over de kosten, 
wat ondergetekende trouwens 
een vreselijk argument vindt 
bij zo’n belangrijke gebeurte-
nis. Het is nog maar de vraag 
of cremeren goedkoper is dan 
begraven. Ondergetekende 
gelooft hier namelijk niets van. 
Dit wordt ons alleen maar wijs-
gemaakt door de vele onder-
nemingen op dit gebied. De 
uitvaart is tegenwoordig Big 
Business.

Nog één punt om te noemen is 
wat veel mensen vergeten: wat 
is het niet heerlijk om je ge-
liefde, die je aan de dood hebt 
moeten afstaan, nog te kun-
nen bezoeken op een mooie 
begraafplaats. Alle jaargetijden 
zijn hier mooi. Het geeft zo’n 
troost en bemoediging. Boven-
staande is het laatste wat je nog 
kunt doen voor de overledene.
Kortom, u weet nu hoe ik over 
één en ander denk. 
Met hoogachting en Gods ze-
gen,

T. Achterkamp,
Maarssen

tantse kringen was men hierop 
tegen, gewoon omdat men er 
van uitging dat de Here Jezus 
ook was begraven. Joodse men-
sen worden altijd begraven.
Daarbij komt dat in de Bijbel, 
Gods Woord dus, op een veroor-
delende wijze wordt gesproken 
over lijkverbranding. Dit kwam 
eigenlijk alleen voor bij de hei-
denen, een heidens gebruik dus. 
En verder, wat te denken van de 
Opstanding van de doden, een-
maal als de Bazuin zal schallen 
op de jongste dag en de graven 
open zullen gaan. Waar zijn dan 
de resten van diegenen die zich 
hebben laten cremeren? Het li-
chaam is toch de tempel Gods en 
daar horen wij heilig mee om te 
gaan.
Mijn vraag is dan ook: houdt 

Naar aanleiding van de in-
zonden brief van de heer 
Van Harten in Kerk in de 
Stad van 8 juni, die gaat 
over het begraven of creme-
ren van doden, wil ik hierbij 
mijn voorzichtige reactie 
geven. Voorzichtig, om 
niemand te kwetsen of pijn 
te doen die wel kiest voor 
cremeren.

U begrijpt het inmiddels al, dat 
ondergetekende tegen crema-
tie is. Helaas naar mijn mening 
wordt er steeds meer gekozen 
voor crematie.

Vroeger – en dit is nog niet zo 
lang geleden – was er bijna 
geen sprake van cremeren. Zo-
wel in katholieke als in protes-

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

(advertenties)

Reisboekhandel
Interglobe

Reisgidsen

Landkaarten
(overzichtskaarten  

en deelkaarten
van - bijna - alle  

landen ter wereld
*

Vinkenburgstraat 7
3512 AA Utrecht

telefoon 030-2340401

advertenties @ protestant-utrecht.nl

Vervanging

HR combiketel 

vanaf 

e 1.750,--

(incl. montage

 en 19 % BTW)

Begraven of cremeren (vervolg)

Veldwade 8
3439 LE Nieuwegein
Telefoon 030-2886513

Protestantse Gemeente Utrecht 

Oranjekapel, wijkgemeente Zuilen

De Oranjekapel, wijkgemeente Zuilen in Utrecht
zoekt een

predikant (m/v) voor 0,5 fte

De Oranjekapel is een kleine, betrokken geloofsgemeenschap 
in de Utrechtse wijk Zuilen/Ondiep. Zij kenmerkt zich door 
een mengeling van kerk zijn in de wijk en een liturgische 
beweging.
Wij willen opnieuw met elkaar en onze omgeving in gesprek 
gaan over ons geloof, over wat wij vieren in de liturgie. Wij 
zoeken naar de betekenis hiervan voor onze wijk die sterk in 
beweging is vanwege renovatie- en nieuwbouwprojecten.
Wij zoeken een inspirerende en ondernemende voorganger 
die ons daarbij ondersteunt.

Meer informatie over de Oranjekapel en deze vacature 
is te vinden op www.protestantszuilen.nl of telefonisch 
bij Karel Demoet, (030) 2468 580. Daarnaast kunt u 
een informatiepakket opvragen bij Marleen Kemink, 
marleenkemink@hotmail.com.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u mailen naar Marleen Kemink 
tot maandag 27 augustus.
Op vrijdag 14 september zijn wij van plan gesprekken te 
houden met mogelijke kandidaten. Verder is het van belang te 
weten dat het gaat om een aanstelling voor vier jaar.

De Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) bestaat uit tien 
wijkgemeenten, waarvan de wijkgemeente Zuilen er één is. 
Samen met een Diaconaal Missionair Orgaan vormen die een 
veelkleurigmozaïek, bedoeld om op een vernieuwende wijze 
kerk in de stad en kerk vóór de stad te zijn. 

(advertenties)

LEZERS 
SCHRIJVEN

Geachte heer Van Harten,

Uw stukje in het kerkblad van 8 juni spreekt mij aan. U vraagt of le-
zers willen reageren, dat doe ik hierbij in een kort briefje.
Ik ben vóór begraven en tegen cremeren.
Bij begraven toon je respect voor het lichaam, dat zo prachtig en zo 
ingewikkeld in elkaar zit. Het is een schepping Gods.
Het stuit mij tegen de borst om dat in één keer te vernietigen. Ook 
vind ik een begraafplaats met mooie gedenkstenen, met namen en 
datums, een plek waar je als nabestaande duidelijker kunt rouwen 
dan een kleine urn op een onopvallend plekje, ergens in een rij in 
een columbarium, of de as uitgestrooid waar een nabestaande niets 
aan heeft. Ik besef wel het nijpende, tekort aan plaatsruimte in ons 
volle land en ik weet niet hoe dat opgelost moet worden.Ik ben be-
nieuwd hoe anderen daar over denken.
Met vriendelijke groet, 
hoogachtend

C.W. Kooiker-van Stein
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Zondag 5 augustus, de zevende 
zondag van de zomer, gaat ds 
Sytske de Vries voor. Het rooster 
van de Eerste Dag vermeldt als 
evangelielezing Marcus 7: 1-23 
over de twistgesprekken met 
de Farizeeën. Om 17.00 uur is er 
een vesper op het koor van de 
kerk. 
Zondag 12 augustus is ds Dirk 
Neven de voorganger. We 
horen deze ochtend het intri-
gerende verhaal van Jezus’ ont-
moeting met de Syrofenicische 
vrouw. Jezus steekt de noord-
grens van Israël over naar het 
gebied dat nu Libanon heet. 
Blijkbaar was zijn naam hem 
vooruitgesneld. Gelijk is er de 
niet-joodse vrouw die vraagt 
haar psychisch gestoorde doch-
ter te genezen. Wat wil de ver-
teller, de evangelist Marcus ons 
vertellen? Jezus moet er eerst 
niets van hebben: “Het is niet 
goed het brood van de kinde-
ren te nemen en het de hon-
den voor te werpen.” Maar de 
vrouw houdt vol, en zo komt 
het helende werk ook haar, en 
met name haar dochter, ten 
goede.
Zondag 19 augustus gaat ds 
Barend Wallet uit Houten voor. 
We lezen verder in het evange-
lie naar Marcus. In hoofdstuk 
7: 31-17 horen we over iemand 
die doof is. Er komt bij deze 
man geen woord naar binnen 
en geen woord naar buiten. 
Jezus voert geen gesprek met 
hem, maar kent andere talen 
om hem te bereiken. Van bin-
nenuit wordt het leven van 
de man geopend, zodat hij op 
horen bedacht is en goede din-
gen weet te zeggen. Wij ont-
moeten in de heilige Schrift een 
sprekende God. Het wezenlijke 
van de mens is, dat wij toege-
sproken worden. De lezing uit 
het eerste testament is Jesaja 
35: 1-10. De psalmen voor deze 
zondag zijn 84 en 146.

Op zondag 26 augustus is Eva 
Ouwehand, pastor bij Altrecht, 
de voorganger. Het rooster 
van de Eerste Dag vermeldt als 
evangelielezing Marcus 8: 1-21 

citypastoraat  
Domkerk

De voorgangers die deze pe-
riode voorgaan vindt u in het 
rooster van de kerkdiensten. 
Een lange periode zijn er gast-
voorgangers i.v.m. het studie-
verlof van ds. Netty de Jong-
Dorland. 
Dagelijks is om 12.30 uur het 
oecumenisch middaggebed. 
Op maandagmorgen om 7.00 
uur het ochtendgebed. De ves-
pers vinden plaats op zondag 
en woensdag om 19.00 uur. 

Op zaterdagmiddag om 
15.30 uur is er wekelijks een 
concert in het kader van de 
‘Zaterdagmiddagmuziek’. 
Gedurende de hele zomer be-
spelen (vnl. gastorganisten) het 
orgel van de Domkerk. Voor 
actuele informatie zie: www.
domkerk.nl.

Eglise Wallonne  
(Pieterskerk)

In de zomer is er om de week 
een dienst. De diensten (in het 
Frans) zijn op zondag 5 en 19 
augustus, er is geen dienst op 
zondag 12 en 26 augustus. De 
Pieterskerk is in de zomer ge-
opend voor bezoek dinsdag tot 
en met zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur.

Jacobikerk

Eind juni hebben de vicarissen 
van de Jacobikerk afscheid ge-
nomen. We zijn op zoek naar 
twee opvolgers. Het betreft 
een traineeschip ingaande 
op 1 september voor de duur 
van tien maanden met een 

maandelijkse vergoeding. De 
missionair vicaris is werkzaam 
in de (missionaire) gemeen-
teopbouw en de missionaire 
initiatieven van de Jacobikerk. 
Theologen die hun studie (ver-
gaand) hebben afgerond wor-
den uitgenodigd te reageren. 
Sollicitaties zijn welkom tot en 
met 10 augustus bij ds Arjan 
Markus. Informatie is verkrijg-
baar bij hem en bij ds Andries 
Zoutendijk.

marcuskerk-
Wilhelminakerk 

Op zondag 5 augustus is de 
voorganger in de Marcuskerk 
ds J. Plante uit Maarn. In de 
Wilhelminakerk gaat op het 
zelfde tijdstip ds H. Zeldenrust 
voor. ‘s Middags om 17.00 uur 
is er een vesper in de Nicolaï-
kerk. Zie verder onder ‘Vespers 
in Zuidoost’.
Op zondag 12 augustus gaat ds 
Hans Koops voor.
Op zondag 19 augustus is ds 
Hans Koops de voorganger in 
de Marcuskerk in een dienst 
waarin het Heilig Avondmaal 
wordt gevierd. In de Wilhelmi-
nakerk gaat ds E. de Boom voor.
Op zondag 26 augustus gaat 
ons oud-gemeentelid dhr F. Me-
ijboom voor.

Zondag 16 september is het 
startzondag.
Door omstandigheden lopen 
we wat achter met het opstar-
ten van de organisatie. Een van 
de eerste activiteiten is elk jaar 
weer het werven van enkele 
vrijwilligers. Er moeten zich nog 
wel enkele enthousiastelingen 
aanmelden. Dus: wie wil samen 
met ds Hans Koops de voorbe-
reidingen voor de startzondag 
2012-2013 ter hand nemen? 
Aanmelden bij ds Hans Koops 
(predikant@marcuskerk.nl) 
Op 18 juli was ons kostersecht-
paar Annie en Klaas Kuijsten-
Veerman (Vaartscherijnstraat 
94) maar liefst vijftig jaar ge-
trouwd. Bij het terugkijken op 
een halve eeuw samenzijn is er 
vast en zeker reden om dank-
baar te zijn. En ‘omzien in ver-
wondering’ geeft ook vertrou-
wen voor de toekomst.

over de tweede wonderbare 
spijziging en het zuurdesem 
der Farizeeën.  

Voor alle informatie en dien-
sten van de Nieuwe Kerk in 
deze zomermaand verwijzen 
wij graag door naar onze nieu-
we website: www.nk-utrecht.
nl. De Nieuwe Kerk wenst alle 
gemeenteleden een goede 
zomer toe en Gods zegen ge-
wenst¨.

Pniëlkerk – 
Triumfatorkerk (West)

Vanwege de UIT! (introduc-
tiedagen voor nieuwe studen-
ten) wordt de maandelijkse 
Taizé-viering op donderdag 16 
augustus georganiseerd in sa-
menwerking met het IPSU. De 
locatie is voor een keer ook niet 
de Wijkplaats, maar de Geerte-
kerk, Geertebolwerk 1.
De kerkdiensten in de Pniël-
kerk worden deze maand ge-
leid door gastvoorgangers: 
achtereenvolgens freelance 
predikant, journalist en com-
municatieadviseur ds Trees 
van Montfoort, oud-predikant 
ds Harry Zeldenrust, drs. Nel-
lie van Manen-van Voornveld, 
tot vorig jaar voorganger in 
de Elthetokerk in de Amster-
damse Indische Buurt, en prof. 
Bob Becking, hoogleraar Oude 
Testament aan de Universiteit 
Utrecht.
Ook in de Triumfatorkerk zijn 
er in augustus vier gastpredi-
kanten: ds Martin Snaterse, ooit 
werkzaam in de Mattheuskerk 
en tegenwoordig predikant in 
Houten, en de oud-predikanten 
ds. Marianne Oskam-van Zwol 
uit De Bilt, ds Hans Kronenburg 
uit Zeist en ds Hanneke Keur uit 
Hilversum. 
Tijdens het studieverlof en 
de vakantie van ds Pieter van 
Winden (juli en augustus) zijn 
twee predikanten uit de stad 
beschikbaar om uitvaarten te 
leiden of voor crisispastoraat. 
Scriba Agnes Stekelenburg 
brengt u zo nodig met hen in 
contact.

Zuilen (Bethelkerk en 
Oranjekapel)

Eind 2011 heeft de commis-
sie Oranjekapel besloten te 
stoppen met het ophalen van 
oude kranten, hoewel er in 
dat jaar een nog flinke op-
brengst was….Het werd steeds 
lastiger om voldoende mens-
kracht te vinden om het oude 
papier op te halen. Slechts en-
kele maanden later is er toch 
een soort doorstart: we halen 
het weliswaar niet meer op, 
maar staan wel maandelijks 
met een container in de Vlam-
pijpstraat. Een mooi initiatief 
van onze gemeenteleden! 
Zoals bekend heeft de Oran-
jekapel een vacature voor een 
halftime predikant; vanzelf-
sprekend zijn we in stille af-
wachting….maar voor het zo-
ver is, is het prettig dat we in 
augustus ook een paar nieuwe 
– jonge- voorgangers treffen: 
mevrouw Yasmin Tsu (12 au-
gustus), en de heer Gert-Jan 
de Pender (26 augustus).  Ook 
fijn dat ds Tineke Zijlstra op 
19 augustus, in een dienst van 
Schrift en Tafel, komt buurten! 
Een van onze vaste gastvoor-
gangers, ds Sytze de Vries, 
vierde in juni zijn 40-jarig 
ambtsjubileum. Bij die gele-
genheid verscheen een prach-
tige bundel ‘Het liefste lied van 
overzee’, zestig vertalingen en 
nieuwe teksten op bekende 
Engelse melodieën, waaronder 
ook Morning has broken, een 
mooi ochtendlied voor deze 
zomermaand!

Daglicht gaat stralen als nieuw 
geschapen, merels gaan zin-
gen als nooit gehoord. Voor 
deze dingen moet ik U danken, 
want zij ontspringen uw eerste 
woord. 
Zoet is de regen, hemels het 
zonlicht, fris ligt de dauw op 
het eerste groen. Dit is als 
Edens bloeiende tuinen, waar 
wij Gods schreden vinden als 
toen. Ik vang het zonlicht en 
groet de morgen, breng aan de 
Maker mijn eerbewijs. Prijs al 
wat ademt, iedere morgen als 
nieuwe schepping, als paradijs!

WIJKNIEUWS

berusten op puur praktische 
overwegingen. 
Het beeld dat de middag en 
avond oproept, is wat betreft 
de opkomst positief: 37 aan-
wezigen. Van hen die nog 
geen keuze hebben gemaakt, 
waren er relatief weinig aan-
wezig. Of zij buiten het blik-
veld raken? Daarbij is er na-
tuurlijk de nuchtere overwe-
ging dat het iemand vrij staat 
daar voor te kiezen.
Op de vraag of een bijeen-
komst als deze nogmaals ge-
organiseerd moest worden, 
werd niet heel positief gerea-
geerd. Gezien de sfeer die er 
van begin tot einde was, lijkt 
me dat een goed teken: we 
vinden elkaar toch wel als dat 
nodig is. 

Het gastgevoel wordt uiteraard 
onderstreept door de stijl van 
de betreffende plek die zo heel 
anders kan zijn dan vroeger in 
de CG-vieringen. 

Welke plek men ook koos, vaak 
werd toch de nieuwe gemeen-
schap ervaren als een nieuwe 
spirituele plek, waarbij het koor 
en de plek van het kind een  
essentieel aspect vormden, 
naast de ervaring van horizon-
tale activiteiten, gaande van 
kerstpakketten voor daklozen 
tot voorbedes voor concrete 
situaties. Bij het zich op een 
bepaalde plek thuis voelen, 
hoorde voor sommigen ook de 
ervaring van rust: even geen 
verplichtingen. Overigens kan 
de keuze voor een kerk ook 

Kees Bouman

Op 23 juni hadden de 
ex-leden van de eind 
vorig jaar opgeheven 
CentrumGemeente een ‘te-
rugkomdag’. Kees Bouman 
schreef een verslag van 
deze ontmoeting, georga-
niseerd door het pastorale 
team van de voormalige CG, 
dat per 1 juli ‘slapende’ is 
geworden. Vele ex-CG’ers 
hebben bij andere kerkge-
meenten aansluiting ge-
vonden en voor zover nodig 
kan het pastorale team 
weer gewekt worden.

‘Ik mis jullie zo‘. Dat was de lijn 
die door vrijwel alle reacties 
heen te horen was. Dat ging 

dan van ‘ik voel me nog hele-
maal ontheemd’ tot ‘er is een 
periode afgesloten’ waarbij het 
gemis van elkaar ook veranderd 
is, want er werd een nieuwe 
spirituele plek gevonden. Voor 
sommigen geldt dat er nog 
geen plek gevonden is waar 
men zich min of meer thuis 
voelt en voor wie langere tijd 
niet in de kerk kwam betekent 
het dat er een hogere drempel 
is gekomen om die draad weer 
op te pakken. 
Voor hen die al dan niet voor-
lopig kozen voor de Jans of de 
Johannes, speelt het gevoel 
van welkom zijn een grote rol. 
Maar niet alleen het welkom 
zijn op zich is belangrijk, ook of 
men zichzelf als gast ervaart of 
als deel van de gemeenschap. 

Ex-CG’ers: ‘Ik mis jullie zo’
ghanezen mogen 
ons land niet in

Een wereld van verschil 
kan er zitten tussen het 
woordje ‘uit’ en ‘in’, zo at-
tendeert lezer Lies Malie-
paard de (eind)redactie. De 
kop boven het openings-
artikel van Kerk in de Stad 
van 6 juli suggereert dat 
Ghana haar burgers niet 
het land uit wil laten gaan. 
De werkelijkheid is dat de 
Ghanezen in het kader van 
de vriendschapsband Ne-
derland niet in mogen. Ma-
liepaard: “Iets meer politiek 
gevoel bij de koppenma-
ker was wel op z’n plaats 
geweest!” Hij besluit zijn 
reactie met: “Overigens valt 
deze misgreep in het niet 
bij het beleid van de Neder-
landse overheid. Maar daar 
kunnen we bij de komende 
verkiezingen zelf iets aan 
doen.”
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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

Enthousiaste 
aankomend student (m) 

aan de academische Pabo 
“Marnix” zoekt kamer in 
Utrecht. tel.0118-624438 

Middelburg.

GEZOCHT

TUINAANLEG

Hoveniersbedrijf 

T u I N L A N D

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

Tel.030-6865858 
mob. 06-55713383

Afscheid.
Een mensenleven waardig.

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

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

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

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

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

PCB
UITVAARTZORG

Lezer, maar geen abonnee?

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

Ja, noteer mij voor € 25 per jaar – tot wederopzegging -
als abonnee van Kerk in de Stad. 

Dhr/mevr/fam. voorletter(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

straat en huisnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

telefoonnummer (i.v.m. controle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar 
Kerk in de Stad, Eykmanlaan 433, 3571 JR utrecht. 
U ontvangt Kerk in de Stad per TNT Post elke twee weken thuis. k
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Op 4 en 5 augustus voor NICARAGUA: 
aanleg waterput
In Nicaragua staat ‘Casa Padre Wasson’, 
een opvanghuis voor 340 kinderen en 
jongeren. Om aan de behoefte aan water 
te kunnen voldoen moet er een tweede 
waterput gebouwd worden
Op 11 en 12 augustus voor INDIA: bouw 
en inrichting kliniek
In Chakberia, West-Bengalen, staat een 

geïmproviseerde kliniek. Er komen dagelijks 500 patiënten.
Op 18 en 19 augustus voor SIERRA LEONE: sanitaire voorzienin-
gen school
In Lunji, Sierra Leone, is op verzoek van de inwoners en de lokale 
autoriteiten in 2010 een start gemaakt met het bouwen van een 
school. De school is echter nog niet af. 
Op 25 en 26 augustus voor KENYA: uitbreiding meisjesslaapzaal 
middelbare school 
De bevolking van de Loita Maasai is zelf begonnen met de bouw 
van een school, de ouders leveren een bijdrage in de vorm van 
arbeid, geld of koeien. Ieder naar vermogen.

 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?
Kerkbladen worden ge-
speld van voor tot achter. 
Daar kunt u van profite-
ren, want als u iets zoekt 
of heeft aan te bieden, dan 
kunt u op één van  onze 
pagina’s een advertentie 
plaatsen. Voor een be-
scheiden bedrag komt u in 
meer dan 4000 gezinnen, 
plm. 10.000 lezers.

advertenties@

protestant-utrecht.nl.

Woninginrichting

Ter Hoeve
Voor meubelovertrekken

en meubelreparaties
Bel: (030) 26 17 605

en wij komen langs voor 
prijsopgaven.

Al Uw wensen in Dezen KUnnen
VerwezenlijKT worDen.

Gansstraat 128-130 te Utrecht
Telefoon: 030 – 2516955

Woonboulevard Utrecht
Europalaan 99a

Tel. 030 - 2883252  Fax 030 - 2898117

www.stokke.com

U kunt op één van  onze 
pagina’s een advertentie 
plaatsen. Voor een be-
scheiden bedrag komt u 
in meer dan 4000 gezin-
nen, plm. 10.000 lezers, 
die elke veertien dagen 
Kerk in de stad lezen.

advertenties@
protestant-utrecht.nl.

Bij het emeritaat van ds. Rob van Essen:

Vrolijk in de marge
evangelische krabbels bij zijn tijd

met diverse columns uit
 Kerk in de Stad.

220 pag. € 15,00
 

verkrijgbaar bij www.narratio.nl
of Docete, Ev. Meijsterlaan 54, 

Utrecht.
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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.
05-08 dhr. P. de Jong
12-08 mw.ds. T. Zijlstra, 

Utrecht
19-08 mw.ds. A. Nottel-

man, IJsselstein
26-08 mw.ds. T. Zijlstra, 

Utrecht

Domkerk *
Domplein
Diensten: 10.30 u.
05-08 ds. J.A. Compagner
12-08 ds. L.J. de Leeuw
19-08 ds. M.P.C.F. Lanooy
26-08 ds. J. Kronenburg
Vespers, 19.00 u.
05-08, 12-08, 19-08, 26-08

Evang.-Lutherse kerk
Hamburgerstraat
Diensten:  10.30 u.
05-08 ds. H.G.T. Günther, 

viering Heilig 
Avondmaal

12-08 mw.ds. T.K. van Dam
19-08 mw.ds. C. Karrer
26-08 ds. C.P. Bouman

Evang.-Lutherse kerk
De Wartburg 
Kennedylaan
Diensten:  10.00 u.
05-08 mw.ds. A. van der 

Schrier
12-08 ds. C.P. Bouman, vie-

ring Heilig Avond-
maal

19-08 ds. J. Wiegers
26-08 mw.ds. A. van der 

Schrier

Jacobikerk *
St. Jacobsstraat
Diensten: 10.00 u.
05-08 ds. N. de Jong
12-08 ds. A.J. Zoutendijk
19-08 ds. A. Markus
26-08 ds. A. J. Zoutendijk
Diensten: 17.00 u.
05-08 dr. H. Vreekamp
12-08 prof. dr. A. van de 

Beek
19-08 ds. A.J. Zoutendijk
26-08 ds. C. Blenk
 
Janskerk *
Eug Oek. 
Studentengemeente
Janskerkhof
Diensten:  11.00 u.
05-08 ds. C. van Steenis
12-08 mw. T. Peereboom
19-08 ds. H. Pals
26-08 mw.ds. J. Nottelman

Johanneskerk *
M. van Parmadreef
Diensten:  10.30 u.
05-08 ds. Y. Viersen
12-08 Jeruelkapel
19-08 P. van Masveld
26-08 onbekend

marcuskerk * 
Wijnesteinlaan
Diensten:  10.00 u.
05-08 ds. J. Plante
12-08 ds. J. S. Koops
19-08 ds. J. S. Koops
26-08 ds. F. Meijboom

Nicolaïkerk *
Nicolaaskerkhof
Diensten:  10.00 u.
05-08 ds. S. de Vries
17.00 u. vesper
12-08 ds. D. Neven
19-08 ds. B. Wallet
26-08 ds. E. Ouwehand

Nieuwe Kerk *
Bollenhofsestraat
Diensten: 10.00 u.
05-08 mw. ds. N. Dijkstra-

Algra
12-08 mw.ds. E. Visser
19-08 ds. B.C. van Wieren
26-08 ds. B.C. van Wie-

ren, viering Heilig 
Avondmaal

Oranjekapel *
Amsterdamsestraatweg
Diensten: 10.00 u
05-08 mw. L. Keuning
12-08 mw. Y. Hsu
19-08 mw. ds. T. Zijlstra
26-08 drs. G.J. de Pender

Pieterskerk,
Eglise Wallonne
Pieterskerkhof
Diensten: 10.30 u.
05-08 Pr. D. Ribs
12-08 geen dienst
19-08 P. Stemerding
26-08 geen dienst

Pniëlkerk *
Lessinglaan
Diensten: 10.00 u.
05-08 mw. T. van Mont-

foort
12-08 ds. H. Zeldenrust 
19-08 mw. N. van Manen
26-08 dhr. B. Becking

Roobolkapel
Corn. Roobolstraat
Diensten: 10.00 u.
05-08 geen viering
12-08 mw.ds. E.Treurniet
19-08 geen viering
26-08 mw.ds. E.Treurniet

Triumfatorkerk *
Marco Pololaan
Diensten: 09.45 u.
05-08 ds. M. Snaterse, 

Houten
12-08 mw.ds. M. Oskam-

Van Zwol, De Bilt
19-08 ds. J. Kronenburg, 

Zeist
26-08 mw.ds. H.A. Keur, 

Hilversum

Tuindorpkerk *
Van Riellaan
Diensten: 10.00 u.
05-08 mw.ds. E. Oprel, V.d. 

Hoevenkliniek
12-08 dr. R. Haan
19-08 ds. Y. Viersen, dienst 

van Schrift & Tafel
26-08 ds. N. den Bok

Wilhelminakerk  *
Hobbemastraat
Diensten 10.00 u.
05-08 ds. J.H. Zeldenrust
12-08 dienst in Marcuskerk
19-08 ds. E.L.E. de Boom
26-08 dienst in Marcuskerk

andere kerken

Baptisten gemeente
utrecht ‘Silo’
Herenstraat 34-36
Diensten: 10.00 u.
05-08 ds. W. Bakkes, vie-

ring Avondmaal
12-08 ds. A. Noordhoek
19-08 dhr. H. Baas
26-08 ds. A. de Boer

Doopsgezinde gemeente* 
Oudegracht 270
Diensten: 10.00 u.
05-08 10.30 u. dienst in 

Geertekerk
12-08 10.30 u. dienst in 

Geertekerk
19-08 mw.ds. A. van der 

Zijpp
26-08 ds. A.J. Noord

geertekerk, *
Remonstrantse gemeente
Geertekerkhof
Diensten: 10.30 u.
05-08 mw.W. Dijkstra
12-08 ds. H.J. Siebrand
19-08 ds. T. Barnard
26-08 ds. H.J. Siebrand

gemeenschap 
Wladimirskaja
Zorgcentrum Hart van 

Lombok
Kanaalstraat 197
Diensten: 10.30 u.
05-08 geen viering
12-08 geen viering
15-08 10.00 u. St Antoni-

uskerk, feest van de 
Ontslaping van de 
Alheilige Moeder 
Gods, vad. H. Ster-
renberg

19-08 geen viering
26-08 geen viering

Kerk van de Verkondiging 
van de moeder gods
Springweg 89
Diensten: 09.00 u.
05-08 t/m 19-08 geen vie-

ring
26-08 12e Zondag na 

Pinksteren

holy Trinity church
Van Limburg Stirumplein
Diensten:  10.30 u.
05-08 All Age Worship 

with Holy Com-
munion, Rev. C. 
Nicholls

12-08 Healing Service with 
Holy Communion, 
Rev. C. Nicholls

19-08 Sung Eucharist, Rev. 
C. Nicholls

26-08 Sung Eucharist, Rev. 
C. Nicholls

IcF utrecht
Mattheuskerk
Hendrika van Tussen-

broeklaan 1a
Diensten: 14.00 u., engels-

talig
05-08 J.H. Bonhof
12-08 J. van Walsum
19-08 J.H. Bonhof
26-08 J.H. Bonhof

Jeruëlkapel, *
Vrije Evangelische 
Gemeente Ivoordreef
Diensten: 10.00 u.
05-08 onbekend
12-08 ds. Spee, Maaltijd 

van de Heer
19-08 mw.ds. S. van Koot-

en-Tönjes
26-08 ds. E. v.d. Berg, Ijs-

selstein

Leger des heils
Schooneggendreef 27H
Diensten: 10.00 u.

Nederlands 
gereformeerde Kerk
Jeruzalemkerk
Troosterlaan
Diensten: 09.30 u.
05-08 ds. D. Timmerman, 

Breukelen
12-08 ds. M. Janssens, vie-

ring Heilig Avond-
maal

19-08 ds. J. Smelik, Amers-
foort

26-08 ds. M. Janssens
Diensten, 17.00 u.:
05-08 ds. H.J. Vazquez
12-08 ds. M. Janssens
19-08 ds. H. de Jong, Zeist
26-08 ds. M. Janssens

Oecumenische onderweg-
kerk Blauwkapel
Kapeldwarsweg
Diensten: zondag 10.30 u.
05-08 past. A. van Dam
12-08 past. M. de Meij, 

organist dhr. J.K. 
Brinkman

19-08 past. G. Krul, orga-
nist dhr. F. Sellies

26-08 past. B. van Empel, 
organist dhr. A. van 
Viegen

Oud-Katholieke Parochie 
utrecht Ste gertrudis
Willemsplantsoen 2
Diensten: 10.00 u.
05-08 past. B. Wallet
12-08 past. A. Duurkoop
19-08 past. B. Wallet
26-08 past. A. Duurkoop

ziekenhuizen

AZu Stiltecentrum
Heidelberglaan
Diensten: 10.00 u.
05-08 past. P. Buis
12-08 mw. E. Kruyt
19-08 mw.ds. D. Dijk
26-08 mw.past. M. Wisse

Diakonessenhuis
Bosboomstraat
Diensten: 10.00 u.
05-08 ds. v.d. Wal
12-08 ds. v.d. Wal
19-08 ds. I. Haijtink, dienst 

van Woord & Tafel
26-08 past. L. Moll, dienst 

van Woord & Tafel

St. Antonius ziekenhuis 
(voormalig mesos) locatie 
Oudenrijn
van Heuven Goedhartlaan
Diensten: 10.00 u.
05-08 dhr. K. Hayon
12-08 onbekend
19-08 ds. A.J. Hoffmann
26-08 ds. N.T. Overvliet

St. Antonius ziekenhuis 
(voormalig mesos) locatie 
Overvecht
Paranadreef
Diensten: 10.30 u.
05-08 mw. C. Koek
12-08 ds. N. Th. Overvliet
19-08 mw.C. Koek
26-08 past. W.A. Smit

Willem Arntsz huis
Lange Nieuwsstraat
Diensten:  10.30 uur
05-08 past. B. van Empel
12-08 geen dienst
19-08 ds. D. Werkman
26-08 geen dienst

zorgcentra

Alb.van Koningsbruggen
Beneluxlaan
Diensten: 10.30 u.
05-08 dhr. P. van Mansveld
12-08 dhr. A. Grobbe
19-08 mw. M. van der Hulst
26-08 onbekend

De Lichtkring
Eykmanlaan
Diensten: 17.00 u.
05-08 mw. W. Winkel
12-08 ds. W.S. Duvekot
19-08 ds P.Warners
26-08 mw.ds. N. Meynen

Rosendael
Indusdreef
Diensten: 10.45 u.
05-08 past. Th. Moorman, 

eucharistieviering
12-08 past. Th. Moorman, 

eucharistieviering
19-08 past. J. Hettinga, 

Woord- en Commu-
nieviering

26-08 mw. A. Oldenziel, 
dienst van Woord & 
Tafel

Swellengrebel
Burg. F. Andreaelaan
Diensten: 10.00 u.
05-08 geen viering
12-08 dhr D. Verboom, 

Rijnsburg
19-08 geen viering
26-08 dhr. G. Krul

Tamarinde
Neckardreef
Diensten: 10.30 u. 
05-08 geen viering
12-08 ds. Prins
19-08 mw.ds. M. Jurjens
26-08 mw. Dubois

kerkd iens ten
Tolsteeg
Saffierlaan
Diensten: 10.30 u.
05-08 R.K. dienst
12-08 dhr. G. Krul
19-08 R.K. dienst
26-08 dhr. A. Grobbe

Transwijk
locatie De Zusters
Lomanlaan
Diensten: 10.30 u.
05-08 ds. J.E. Riemens
12-08 ds. A. Lapohos
19-08 dhr. G.J. Nijkamp
26-08 dr. J. van Amersfoort

Tuindorp-Oost
Winklerlaan
Diensten  10.00 u.
05-08 onbekend
12-08 onbekend
19-08 mw. W. van der Vlist
26-08 onbekend

Zuylenstede
Perudreef 8
Diensten: 10.00 u.
05-08 ds. A. Lapohos
12-08 dhr. A. Hubers
19-08 ds. J.E. Riemens
26-08 ds. W.S. Duvekot

door-de-week

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

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

12.45–13.00 u
Zaterdag 11.00 u. eucha-

ristie

VRIJDAG 
`t huis aan de Vecht
Costa Ricadreef
Dienst: 19.30 u.
03-08 mw. van der Vlist

Zorgcentrum de 
Bijnkershoek
Van Bijnkershoeklaan
Diensten: 15.00 u.
10-08 ds. P. de Jong

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

Wolvenplein gevangenis
Wolvenplein
Diensten: 10.45 u.

* Doopsgezinde kerk (foto Maarten Buruma).

zo 5 aug Marcus 7:24-37
ma 6 aug Jesaja 31:1-9
di 7 aug Jesaja 32:1-8
wo 8 aug Jesaja 32:9-20
do 9 aug Jesaja 33:1-12
vr 10 aug Jesaja 33:13-24
za 11 aug Jesaja 34:1-17
zo 12 aug 2 Kon. 16:1-9
ma 13 aug 2 Kon. 16:10-20
di 14 aug 2 Kon. 17:1-12
wo 15 aug 2 Kon. 17:13-23
do 16 aug 2 Kon. 17:24-33
vr 17 aug 2 Kon. 17:34-41
za 18 aug 2 Kon. 18:1-12
zo 19 aug Jesaja 35:1-10
ma 20 aug 2 Kon. 18:13-25
di 21 aug 2 Kon. 18:26-37
wo 22 aug 2 Kon. 19:1-13
do 23 aug 2 Kon. 19:14-28
vr 24 aug 2 Kon. 19:29-37
za 25 aug 2 Kon. 20:1-11
zo 26 aug 2 Kon. 20:12-21
ma 27 aug Marcus 8:1-13
di 28 aug Marcus 8:14-26
wo 29 aug Marcus 8:27-38
do 30 aug Spreuken 24:1-12
vr 31 aug Spreuken 24:13-22
za 1 sept Spreuken 24:23-34

LEESROOSTER
De komende weken ver-
meldt het leesrooster van 
het Nederlands Bij bel-
genootschap de volgende 
bijbelgedeelten:
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kerk in de stad
IS EEN uITGAVE VAN DE PROTES-

TANTSE GEMEENTE uTRECHT EN 

VERSCHIJNT ALS REGEL EENS IN 

DE VEERTIEN DAGEN

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

hOOFDREDAcTEuR
Peter van der Ros

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

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

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

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

ADmINISTRATIE
Eykmanlaan 433, 
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542
abonnement@protestant-
utrecht.nl. 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

Er is deze zomer van alles te 
zien en te doen in Museum 
Catharijneconvent. De ex-
positie ‘Vrouwen voor het 
Voetlicht’ is wegens suc-
ces verlengd tot en met 
7 oktober. In ‘Hemelse 
Ontdekkingen’ zijn recent 
onderzochte documenten 
uit de laatste tien eeuwen 
te zien. Het protestantse 
karakter van zeventiende-
eeuwse schilderkunst komt 
aan bod in ‘Het Woord in de 
Gouden Eeuw’ en het mu-
seum grijpt de gelegenheid 
van het 450-ste geboorte-
jaar van de componist Jan 
Pieterszn Sweelinck aan om 
zijn broer, de schilder Gerrit 
Pieterszn, in de schijnwer-
pers te zetten. Ook is het 
museum deze zomer het 
podium voor aanstormend 
talent van het conservato-
rium utrecht.
 
In ‘Vrouwen voor het voetlicht’ 
zijn vrouwen te zien op mid-
deleeuwse panelen, schilde-
rijen uit de Gouden Eeuw en 
op hedendaagse foto’s. Aan de 
tentoonstelling zijn stadswan-
delingen gekoppeld, met bijzon-

dere vrouwen uit de Utrechtse 
geschiedenis in de hoofdrol.
 
hemelse ontdekkingen
Tot en met 25 november loopt 
nog de dubbeltentoonstelling 
‘Hemelse ontdekkingen’, opge-
zet in samenwerking met de Uni-

versiteitsbibliotheek Utrecht. Tot 
17 augustus is nog ‘De aarde in 
kaart’ te zien en van 25 augustus 
tot 25 november ‘Geloof en we-
tenschap in Utrecht’.
 
De andere Sweelinck
Festival Oude Muziek Utrecht 
houdt van 24 augustus tot en 
met 2 september het jaarlijkse 
muziekfestival met als extra fees-

telijke gebeurtenis de viering van 
de 450-ste geboortedag van de 
componist Jan Pieterszn Swee-
linck. Het museum grijpt die 
gelegenheid aan om niet alleen 
hem, maar ook zijn broer Gerrit, 
de schilder, in de schijnwerpers te 
zetten. Gerrit Pieterszn was de 

jongere broer van de beroemde 
componist. Hij behoorde rond 
1600 tot de belangrijkste schil-
ders van Amsterdam.
 
Bijbelschilders
Naast dit alles toont Museum Ca-
tharijneconvent hoogtepunten 
uit de verzameling zeventiende-
eeuwse Bijbelschilderkunst, met  
werken van meesters als Jacob 

Backer en Govert Flinck. De fo-
cus ligt op schilderijen met een 
protestants karakter, waarbij die 
van Lambert Jacobsz (circa 1598-
1636) het meest in het oog sprin-
gen. ‘Het Woord in de Gouden 
Eeuw’ heeft het Gilde Utrecht 
geïnspireerd tot het uitstippe-
len van twee stadswandelingen 
met protestantse kerken als rode 
draad.
 
catharijn classique
De Pandhof van het museum 
vormt dit jaar het decor voor 
een serie van vijf klassieke con-
certen van Catharijn Classique. 
Tussen 15.00 en 15.45 uur bren-
gen talentvolle studenten van 
het conservatorium Utrecht in de 
binnentuin muziek ten gehore. 
De uitvoering van Caplet, Fauré 
en Spohr op de harp door Beate 
Loonstra is op 12 augustus; mid-
deleeuwse muziek uit mediter-
rane landen door Daniela Tomaz 
en Ilil Danin is te horen op 26 au-
gustus. Gemma Tripian en Elliot 
Simpson sluiten 30 september de 
concertserie af met Lully, Bach en 
Molino op fluit en gitaar.
Deze concerten zijn gratis toe-
gankelijk.

(persbericht)

Arie Noordermeer

Op zaterdag 22 septem-
ber houdt de Stichting 
Voorbereiding He r bouw 
Schip Domkerk een excursie 
naar de Dom van Keulen. In 
het kader van de discussie 
over her bouw van het schip 
van de utrechtse Dom is het 
goed om ook eens over de 
grens te kijken. Er zijn name-
lijk belang rijke parallellen in 
de bouwgeschiedenis van de 
Dom in Keulen en utrecht.

Slechts zes jaar na aanvang van 
de bouw van de Go tische Dom 
in Keulen (1248) werd een begin 
gemaakt met de Gotische Dom 
van Utrecht (1254). Sinds de 
stichting van het bis dom Utrecht 
in 777 res sorteerde het onder de 
Aarts bisschop van Keulen.
Door afnemende belangstelling 
en geldgebrek werd de voltooi-
ing van bei de kerken op de lange 
baan geschoven. In Utrecht werd 
de kerk eigenlijk nooit voltooid. 
De bouw van het schip werd in 
1517 gestaakt. Toen ontbraken 
bijvoor beeld nog belangrijke 
steunberen en gewelven. Waar-
schijnlijk ligt hierin (mede) de 
oorzaak dat het schip van de 
kerk in 1674 door een orkaan 
werd ver woest. 
Pas in 1826 werd het puin van 
het inge storte schip geruimd. 
Hoewel er al sinds de desastreu-
ze orkaan plannen zijn ge weest 
is voltooiing van de grootste ka-
thedraal van de Lage Landen er 
nog altijd niet van gekomen. In 
Keulen werd de draad na enkele 

eeuwen wel weer opgepakt. In 
1880 was de bouw van de groot-
ste kathedraal van Duitsland vol-
tooid.

Speciale doelgroep voor deze 
excursie is iedereen die op eni-
gerlei wijze betrok ken is bij de 
Utrechtse Dom. Andere belang-
stellenden zijn natuurlijk ook 
wel kom. 

Voltooiing van de Utrechtse Dom 
is nog niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Er zijn hartstoch-
telijke voorstanders en aperte 
tegenstanders; anderen hebben 
die vraag nog niet beantwoord. 
Daarom leek het onze stichting 
een goede ge dachte om samen 
met leden en vrijwilli gers van de 
Domkerk te gaan kijken hoe de 
bouw in Keulen is voltooid en 
hoe er in de Dombauhütte nog 
altijd wordt ge werkt aan onder-

houd en restauratie van deze 
kerk. Een bus vol voorstanders, 
twijfelaars en tegenstanders... Er 
zal tussen deelnemers aan deze 
excursie heel wat besproken 
worden! 

Aanmelding
De kosten voor deze excursie 
bedragen € 55 per persoon. 
Hierbij zijn vervoer, entree- en 

maaltijdkosten inbegrepen. 
Aanmelden kan nog tot 7 sep-
tember. Dat doet u door het 

bedrag over te ma ken op Tri-
odos rekening 390.461.261 ten 
name van Stichting Herbouw 
Dom kerk. Belangrijk is dat u 
ook een e-mail met uw aan-
meldingsgegevens stuurt naar 
info@herbouwdomkerk.nl of 
belt met 06-1292 9894. Hier 
kunt u tevens terecht met vra-
gen over de Stichting Herbouw 
Domkerk.

‘STICHTING HERBOUW’ ORGANISEERT EXCURSIE NAAR KEULEN

Domkerk bezoekt Domkerk

Zomer in Museum Catharijneconvent

Zomercursus miniatuurschilderen
Deze zomer geeft de Museumschool een vierdaagse cursus mi-
niatuurschilderen. De Museumschool wordt gedragen door de 
theoretische kennis van Micha Leeflang, conservator Museum 
Catharijneconvent en de praktische ervaring van Lukas Stofferis, 
initiatiefnemer van de Opleiding Oude Schildertechnieken in ‘s-
Hertogenbosch. Beiden hebben een grote voorliefde voor het ma-
teriële aspect van oude schilderkunst. Tijdens de cursus leren de 
deelnemers de fijne kneepjes van het vak. Op authentieke wijze en 
met oorspronkelijke materialen schilderen ze  aan de hand van een 
voorbeeld uit het museum een eigen miniatuur. De cursus is van 14 
tot en met 17 augustus.

Programma
Vertrek om 08.00 uur per tou-
ringcar uit Utrecht. Bus vertrekt 
vanaf de Domkerk. Na aan-
komst in Keulen start met koffie 
en thee. Rondleiding door de 
Dom van Keulen, met gelegen-
heid om de toren te beklimmen. 
Geheel verzorgde lunch. Mid-
dagrondleiding door Michael 
Hauck (de nieuwe Dombau-
meister) in de Dom bauhütte. 
(Uiterst leerzaam!) Gelegenheid 
voor vrije wandeling door de 
binnenstad van Keulen.
Om 18.30 uur, na het luiden van 
de Domklokken, vertrekken we 
weer richting Utrecht. Onder-
weg, in de Stad Wesel, wordt 
het diner geserveerd. Geplande 
aankomsttijd in Utrecht is 22.00 
uur.

Visioen over  voltooiing
In de nieuwe jaargang van Kerk in de Stad, te beginnen op vrijdag 
31 augustus, verschijnt een serie artikelen onder redactie van Frans 
de Wolff, over de voltooiing van de Domkerk. Vertrekpunt van 
deze reeks rijk te illustreren artikelen is De Wolffs essay met zijn 
visie op de immense betekenis van de herbouwde kathedraal voor 
stad en land.

* Keulse Dom in herbouw, 1855


