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Jacqueline van Dop

pastoraal werker/coördinator
Stiltecentrum Hoog Catharijne
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Koopavondviering in
Stiltecentrum

verder in
dit nummer

Het levensbeschouwelijke palet
van onze samenleving is veelkleurig, een soort markt waarop
religieuze en niet-religieuze stromingen zich presenteren. Prof.
H.M.Vroom schreef daar een
boek over:‘Een waaier van visies’.
Dat boek gaat de studiekring
van ds Christiane Karrer en Erik
Heijerman bespreken.

Protestantse Gemeente Utrecht
www.pgu.nu

Met ingang van donderdag
21 februari zal op iedere
derde donderdag van de
maand in de kapel van
het Stiltecentrum in Hoog
Catharijne een ‘koopavondviering’ worden ge-

houden. Elke maand wordt
deze viering voorbereid
door een andere voorbereidingsgroep. Voor de eerste
koopavondviering, op 21
februari, is dat de Nikolakommuniteit.
De vieringen zijn laagdrempelig en iedereen is
van harte welkom om mee
te komen. Ze beginnen om

19.30 uur en duren ongeveer dertig minuten. De
kapel is vanaf 19.00 uur
open. Na de viering is er
gelegenheid tot napraten
onder het genot van een
kop koffie of thee in de
ontmoetingsruimte.
Het Stiltecentrum hoopt
hiermee ook op de koopavonden in het koopgedruis

een moment van stilte en
bezinning te kunnen bieden
aan ieder die daar behoefte
aan heeft. Van harte welkom!
In een van de volgende
nummers van Kerk in de
Stad leest u meer over deze
‘koopavondvieringen’ in
het Stiltecentrum.

Vesper Aswoensdag: start
veertig dagen in Domkerk
Onno Yska, voorzitter diaconie Citypastoraat Domkerk

Kerk in Actie maakt zich sterk
voor ‘kinderen van de rekening’.
Ze verdienen een eerlijke kans!
Op de vierde zondag in de veertigdagentijd worden organisaties
die kinderen ruimte geven om
kind te zijn, in het zonnetje gezet.
Meer op de jongerenpagina.

6
Buurtpastor

Op zondag 17 februari doet Erna
Treurniet in de Johanneskerk
intrede als buurtpastor in
Overvecht.Wijkcorrespondent
Anneke de Klerk van de
Johannescentrumgemeente
heeft vooraf een gesprek met
Erna, over haar drive, haar missie
en haar visie.

7
Themaochtend

In het Graalhuis aan de
Nieuwegracht zijn tijdens de
veertigdagentijd drie themaochtenden op zaterdag. De
bijeenkomsten zijn gebaseerd
op kunst, muziek en teksten. Op
16 februari is het thema:‘De lijdende knecht’.

12

Woensdag 13 februari,
vindt om 19.00 uur de vesper van Aswoensdag plaats.
Voor een ieder die wil bestaat er de mogelijkheid
om een askruisje te ontvangen. In de viering van
Aswoensdag en in de veertig dagen ligt het hoofdaccent op inkeer en concentratie. Het vasten, dat op
verschillende wijze vorm
kan krijgen, schept daar
ruimte voor.
De as van Aswoensdag legt de
verbinding met de palmtakjes van
Palmzondag 2012, die tijdens de
viering verbrand worden tot as.
Wie wil, wordt tijdens de viering
getekend met het kruis. Voorganger ds N.J. de Jong, pater P.Koper,
sj. De Domcantorij staat onder
leiding van Remco de Graas
Kerk in Actie
In de Veertigdagentijd staat het Citypastoraat stil bij de veertigdagencampagne van Kerk in Actie. Dit jaar
is het thema: ‘Nieuw leven’. Kerk in
Actie zegt hierover: “Elke dag in de
Veertigdagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en

* Aswoensdag in de Domkerk (archieffoto uit 2010).
geloven, met vieren en vasten. Elke
dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen
mensen nieuwe moed. Ver weg en
dichtbij zien we dat mensen steeds

weer hoopvol beginnen aan de rest
van hun leven. Daarbij willen wij hen
steunen. Want wij geloven in nieuw
leven!” Ook in het gesprek met de
kinderen tijdens de kerkdienst wordt

aandacht besteed aan de campagne ‘Nieuw leven’.
Zie verder pagina 3: Sobere
maaltijden gevolgd door
vesper

Joods monument komt er
Jaap de Wit
“Wie gedenkt, plaatst het
verleden in een groter verband. En door het te zien
als onderdeel van een groter
geheel, valt er nieuw licht
op. Wie had op 27 januari
1945, de dag waarop het
concentratiekamp Auschwitz
werd bevrijd, gedacht dat
drie jaar later in Israël de
Joodse staat zou worden
uitgeroepen?” Dit zei Wim
Rietkerk zondagavond 27
januari in Utrecht op een
bijeenkomst ter gelegenheid
van International Holocaust
Memorial Day. Sinds afgelopen jaar is hij voorzitter van de Stichting Joods
Monument Utrecht. “Het
laat zien dat God dingen

doet medewerken ten goede,
dat Hij met een kromme stok
een rechte slag maakt.”
Even later vertelde Rietkerk dat zijn
stichting aan de oprichting van een
Joods monument in Utrecht werkt.
“Op 13 december zijn onze plannen
in de vorm van een brochure in het
stadhuis aan de de gemeenteraad
aangeboden. Wij hebben sindsdien
niet stilgezeten. Een aantal mogelijke ontwerpen is nu in bespreking.
Zij moeten voldoen aan het verlangen om de namen van de 1.224
Joodse slachtoffers vast te houden
en tegelijk een brug te slaan naar de
nieuwe naoorlogse situatie.”
Zie verder pagina 4: “Met gemeente Utrecht is overleg
over plaats en vorm van
monument”

* Wim Rietkerk
(foto John Haakmat).
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Veertig dagen met aandacht
Harry Pals

MEDITATIEF
MOMENT

De weg naar Pasen opent
zich binnenkort weer. Ik
bereid me voor op die weg,
op het vasten. Maar wat is
vasten? Wat is vasten voor
mij? Ik verzet me steeds
meer tegen de inperking,
het afzien. Dat is verzet
tegen het verbod, tegen het
negatieve. Ik zoek naar een
invulling van vasten die positief is. Ik vind die in het
begrip aandacht.
Afzien
Als protestant heb ik de waarde
van het vasten ontdekt in de
periode voor Pasen. Ik heb het
vasten op allerlei manieren ingevuld. Eerst heel streng: alleen
nog maar vruchtensap drinken –
maar dat was niet te combineren
met een drukke werkperiode. In
een latere fase liet ik de koffie
aan me voorbij gaan – dat leidde
tot behoorlijke hoofdpijn; dat
bepaalde me wel bij mijn afhankelijkheid van de cafeïne, maar
het verstoorde toch teveel mijn
werkritme.
Daarna volgde een aantal jaren
waarin ik alle lekkers (alcohol,
snoep) achterwege liet. Eerst fanatiek: ook al was er wat te vieren, ik deed niet mee; later meer
ontspannen, de vasten brekend
als een bijzondere ontmoeting
daarom vroeg. De laatste jaren

Jan Wouters
Met zijn rolstoel en regiotaxi
komt Jan Wouters overal. ‘Kruimels’, zo noemt hij zijn belevenissen en gedachten die hij voor
Kerk in de Stad opschrijft.
Donderdagmiddag ben ik weer
met mijn maatje Casper op pad
geweest. Dit keer ging de reis, per
regiotaxi, naar Lage Vuursche. Lage
Vuursche is maar een klein dorp
met vierhonderd inwoners, maar er
komen veel toeristen. Als je graag
gezien wil worden dan rijd je daar
met je motor of antieke auto met
open dak door de Dorpsstraat.
Er zijn daar veel pannenkoekenrestaurants. Misschien wel zes. Er
was één kledingwinkeltje, het leek
me leuk om daar even te kijken.
Maar een poloshirt kostte € 35. Dat
heb je bij een grote textielsuper voor
€ 4,95.

Die denk ik nu te vinden in het
begrip aandacht.

* Bron: Veertigdagenkalender 2013 ‘Meetellen’ samengesteld door Joke
van der Velden, www.narratio.nl.
kwam steeds meer de vraag op:
waarom vast ik eigenlijk? Wil ik
mezelf bewijzen dat ik wel zonder extraatjes kan? Heb ik dat
bewijs dan nodig? Ik kreeg het
gevoel dat ik min of meer mechanisch vastte - door de week:
in het weekend smaakten koeken en wijn extra lekker, en dat

weekend begon naar goed joods
gebruik op de vrijdagavond…
Langzaamaan kwam bij mij de
gedachte op: moet het niet anders? De tijd voor Pasen kreeg
voor mij een negatieve lading, van
een periode waar ik door heen
moest. Ik ging er tegenop zien. Ik
zocht naar een positieve invulling.

Koningin
Maar we kennen Lage Vuursche
vooral als de woonplaats van prinses Beatrix, prins Claus en de prinsjes. In 1959 heeft prinses Beatrix
het kasteel Drakensteyn en het
landgoed gekocht van de familie
Bosch en in 1963 ging ze er eerst
helemaal alleen in wonen. Het is een
publiek geheim dat koningin Beatrix
waarschijnlijk na haar troonsafstand
weer in Drakensteyn gaat wonen.
Intussen is er al een geweldig hoog
hek om Drakensteyn geplaatst. Een
hek van zwart geplastificeerd vogeltjesvolièregaas. En op bijna elke paal
staat een camera. Toevallig stond er
aan de zijkant een hek open. Er was
een marechaussee en een monteur.
Ik vroeg aan de mannen of ik even
binnen mocht komen: “Ik heb vroeger nog geknikkerd met koningin

Beatrix.” De marechaussee zei niks
maar de monteur wel: “Ja dat zeggen ze allemaal.” Het hek ging weer
dicht.
Maar sinds vorige week weten we
zeker dat de koningin op 30 april afstand doet van de regering. Ze was
een heel goede koningin. Het is fijn
dat ze actief wil blijven. In Lage Vuursche hebben ze ook een prachtige
dorpskerk. De koster was net bezig
om het grind te harken.We mochten
wel even binnen kijken. Een prachtig plafond en een mooi orgelfront.
De gemeente heeft ook een eigen
dominee en een heel grote pastorie.
Maar de dominee werkt ook elders.
Regelmatig ontvangt de gemeente
legaten. Burgerlijk behoort Lage
Vuursche tot de gemeente Baarn,
provincie Utrecht.

Leven met aandacht
Hoe leven we? Hoe leef ik?
Druk, druk, druk – van de ene
deadline naar de andere (niet
voor niets heet zoiets ‘deadline’: het is doods en dodelijk).
Ik doe zomaar twee dingen tegelijk: eten en lezen, vergaderen
en mail checken. Het overkomt
me nogal eens dat ik leef in wat
straks weer moet, vooruit – wanneer leef ik in het nu? Als ik niet
uitkijk gaat dat zeven dagen per
week door: ook in het weekend is er achterstallig werk, of
eindelijk toekomen aan cultuur,
tijdschriften – nog weer taken.
Voor mij wordt de vastentijd nu
een oefening in aandacht. Ik probeer te zijn waar ik ben. Ik probeer gericht te leven.
Aandacht in de vieringen
Vorig jaar stond er in de vastentijd een beeld in de Janskerk. De
vieringen waren een oefening
in aandacht, opgeroepen door
het beeld. Het beeld hielp ons
ons te concentreren op het wezenlijke. Het was een vorm van
vasten. We lieten ons bepalen
bij wat voor ons de kern van
het leven is. Het beeld werkte. Het bracht ons bij de weg
van Jezus en zijn weggenoten.
Dit jaar staat het thema slavernij
centraal. We bereiden ons daarmee voor op 1 juli van dit jaar,
wanneer gevierd wordt dat 150
jaar geleden Nederland eindelijk
ook de slavernij afschafte.
We proberen bij de kern te
komen: waar liggen in ons leven patronen van minachting?
In de voorvasten werd ik getroffen door het evangelie. Nadat
Jezus veertig dagen gevast heeft
in de woestijn leeft hij ‘in de
kracht van de Geest’ (Lucas 4:
14). Dan kan hij, als hij het profetische visioen over de nieuwe
tijd voorleest in de synagoge
van Nazareth, heel beslist zeggen:
“Heden is dit vervuld.” Hij trof
de toehoorders, hij trof mij. Een
nieuwe ruimte gaat open. Ik win
vertrouwen. Dat hoop ik meer
en meer te beleven in de komende vastentijd.

Russische raad
Ik ontmoette vanmorgen
een Rus in de bus
zijn advies voor vandaag
klonk aldus
leef je dagen
van uur tot uur
geef je uren
hun eigen duur
langs de singels
werd adem in wijsheid gevat
verrast keek de dag
die dit uur had omvat
lichtvoetig en lachend
mijn Rus uit de bus
Oeke Kruythof

Verbeelding
De betrekkingen
tussen de letters
en de beelden
baren een vrucht
uit het niet verschenen kunstwerk
wil zijn eigen weg
om de verbeelding
te roepen
de vrijheid te strelen
de verbinding te leggen
de menselijke geest
te spiegelen
in woorden
in beelden
in vreemde talen
naar nieuwe wegen
Eddy Lie

DAKLOZE
Slenterend
door de stad
één van de velen
die naar nergens
moeten
schuifelend door
wisselend tij
vooraan in een
armzalige rij
stond een Man
Hij beloofde
vaste grond onder
verdwaalde voeten
liep mee met hen
die naar nergens
moeten
Cobie Ruijgrok

KRUIMELS
Visioen
Een donkere tuin,
Een ovale vijver,
pas gevallen bladeren
op het donkere oppervlak.
Onpeilbare diepte
zonder spiegeling.
De droom trekt mij binnen
zonder angst.
Het beeld verdwijnt
heel langzaam
en laat mij achter
in verwarring
en met een gevoel
van spijt.
Fredy Schild
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VEERTIGDAGENTIJD IN DE DOMKERK

Vespers in Zuidoost
Op 17 februari is er een vesper bij het begin van de veertigdagentijd in de Marcuskerk.
De vesper begint om 17.00
uur. Voorganger in deze vesper
is Hendrie van Maanen en het
orgel wordt bespeeld door
Rienk Bakker. De Marcuscantorij onder leiding van Karel Demoet werkt mee. We lezen en
zingen psalm 91. In het thema
‘Vreemdeling’ is de lezing Ruth
1, het verhaal van Noömi. De
Marcuscantorij zingt onder andere ‘Ein Deutsches Magnificat’
van Heinrich Schütz (15851672).
Henrich Schütz werkte het
grootste deel van zijn leven als
hofkapelmeester bij de Keurvorst van Saksen in Dresden.
Hij heeft zeer veel composities
geschreven. Schütz’ composities
zijn beïnvloed door zijn leraar
Gabrieli, met hun Venetiaanse
meerkorigheid en concertatostijl, en door Monteverdi. Ook
de invloed van de Nederlandse
School uit de zestiende eeuw
is te horen. Vooral zijn geestelijke muziek, voor verschillende
bezettingen, van solostem met
instrumentale begeleiding tot a
capella koor, is bekend. Representatieve werken zijn de drie
boeken met Symphoniae sacrae,
de Psalmen Davids, de Sieben
Worte Jesu Christi am Kreuz
(de zeven laatste woorden van
Jezus aan het kruis) en zijn drie
passies, die hij vlak voor zijn 80e
verjaardag schreef. Schütz vroege werk is progressief van aard,
terwijl zijn latere werk, waaronder de passies, simpeler en soberder is. Praktische bezwaren
hebben waarschijnlijk een rol
gespeeld bij deze verandering:
de Dertigjarige Oorlog had de
infrastructuur op het gebied
van muziek in Duitsland vrijwel
vernietigd. Het was niet meer
mogelijk in Venetiaanse stijl uit
te voeren.
Er is bijna geen wereldlijke muziek van Schütz overgeleverd
en zijn puur instrumentale muziek is helemaal verloren gegaan,
hoewel hij in zijn tijd als een van
de beste organisten in Duitsland
gold.
Schütz heeft een belangrijke rol
gespeeld in het overbrengen
van muzikale ideeën vanuit Italië naar Duitsland. Hierdoor is
zijn invloed op de Duitse muziek groot geweest. De NoordDuitse orgelstijl is grotendeels
op Schütz’ werk gefundeerd,
hoewel ook het werk van de
Nederlander Jan Pieterszoon
Sweelinck van belang was voor
deze ontwikkeling. Een eeuw
later zou deze stijl zijn hoogtepunt beleven met de werken
van Johann Sebastian Bach.

Veertigdagentijd
vespers in West
In de weken tussen Aswoensdag
en Pasen is er elke woensdag
in de kapel van de Dominicuskerk (Händelstraat, Oog in Al)
een oecumenische vesper. De
vieringen beginnen om 19.00
uur. De lezingen zijn uit 1 en 2
Samuël. Het algemene thema is:
‘Nieuw leven’, onderverdeeld
in de volgende deelthema’s: 20
februari ‘Ontzag voor het leven’,
27 februari:‘Vechten voor leven’,
6 maart: ‘Verzoening’, 13 maart:
‘Verraad’ en 20 maart: ‘Trouw’.
De vieringen worden gekenmerkt door stilte en de mogelijkheid tot inkeer. Aan het eind
van elke viering zingen we een
lied uit de traditie van Taizé.Van
harte aanbevolen!
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Sobere maaltijden gevolgd
door vesper
(vervolg van voorpagina)
Iedere woensdagavond in
de veertigdagentijd, te beginnen op 20 februari, zal
er weer een sobere maaltijd plaatsvinden in het
Domcafé. Om 18.00 uur begint de maaltijd. Samen genieten we van een sobere,
maar meestal zeer smaakvolle maaltijd. Een mooie
gelegenheid om elkaar
eens op een andere manier te ontmoeten. Tijdens
de maaltijd zingen we het
maaltijdlied en wordt er ge-

collecteerd voor het project
van de week. Na de maaltijd kan men deelnemen
aan de vesper die om 19.00
uur begint.
Opgave voor een sobere maaltijd is niet nodig. Voor de maaltijd
dient u de ingang te gebruiken van
Achter de Dom 1, het rode deurtje.
Welvaartsbus
Tijdens de Veertigdagentijd is de
welvaartsbus bestemd voor de
Kerk in Actie-campagne ‘Nieuw
leven’. De welvaartsbus is de we-

kelijkse ‘uitgangscollecte’ van het
Citypastoraat die bestemd is voor
een sociaal en maatschappelijk
doel in binnen- en buitenland. Een
zestal projecten staan tijdens de
campagne centraal, bijvoorbeeld
steun aan hiv/aids-patiënten in
China en hulp aan ex-gevangenen
in ons eigen land.
Veertigdagenkalender
Evenals voorgaande jaren verzorgt
de Domkerk ook dit jaar weer
een digitale veertigdagenkalender.
Iedere dag kunt u een e-mail ont-

vangen. De inhoud van die e-mail is
iedere dag van de week weer anders: een lied, informatie over een
project dat die week centraal staat,
een mooie tekst, tips om duurzaam te leven, een recept voor
een sobere maaltijd, enzovoort.
Iedereen die vorig jaar de digitale
veertigdagenkalender ontving, zal
ook dit jaar gevraagd worden of
hij of zij dit jaar de veertigdagenkalender wil ontvangen. U kunt zich
ook opgeven voor de kalender via
de website van de Domkerk: www.
domkerk.nl.

Sifra Baayen vicaris
in Bethelkerk
In de Bethelkerk is
Sifra Baayen op ’t
Land op de startzondag in september voorgesteld als
vicaris. Toen betekende dat twee
weken pastoraat.
Nu gaat ze een
onmiskenbaar deel
uitmaken van onze
gemeente. Tot eind
mei, als alles volgens plan verloopt.
Sifra stelt zich
hieronder voor.
Ik ben Sifra Baayen-Op ’t Land, ik ben 25 jaar en ik ben bezig met het
op één-na-laatste jaar van de kerkelijke opleiding tot predikant. Ik ben
in Utrecht geboren, en voor mijn studie ben ik ook weer teruggekeerd
naar mijn geboortestad, waar ik nu met mijn echtgenoot woon (in de
wijk Kanaleneiland). De komende maanden zal ik elke week in de gemeente aanwezig zijn: ik ben namelijk aangesteld als vicaris in de Bethelkerk, oftewel predikant-in-opleiding, en ik hoop van u en van ds Tineke
Zijlstra wat meer te leren van het predikantschap en gemeente-zijn.

Marieke Sillevis Smitt,
buurtpastor Kanaleneiland

Zijn naam is Mustafa, hij komt uit
een van die Afrikaanse landen waar
het nog steeds zeer onrustig is, maar
waarover Nederlandse ambtsberichten wisselend rapporteren. Ik heb
hem leren kennen op de avonden
over Vluchtelingen en Bijwoners in de
Triumfatorkerk, waar hij met zachte
stem, fier en met emotie zijn verhaal van zijn zoektocht naar een
menswaardig bestaan vertelde. Een
barre tocht, van asielzoekerscentrum
naar de straat, van de straat naar
detentiecentra voor vreemdelingen
in zowel Nederland als Duitsland.
“Duitsland is beter dan Nederland”
vertelt Mustafa ons, “want daar kon
je uit je cel, in Nederland ben je 16
van de 24 uur ingesloten.”
Mustafa is contact met ons blijven
houden, ook na de avonden. Hij is
mee gaan doen met de groep die
zich is gaan bezighouden met het
ontwikkelen van een plan voor een
buurthuis van en voor mensen zonder papieren in Utrecht, naar het
voorbeeld van het Wereldhuis in
Amsterdam en het Ubuntuhuis in
Utrecht. Het is een voorrecht om te
werken met deze groep, die bestaat
uit mensen zelf zonder papieren,
ex-vluchtelingen uit Kanaleneiland,
kerkmensen en mensen van verschil-

* ...De as van Aswoensdag legt de verbinding met de palmtakjes van
Palmzondag van vorig jaar... (archieffoto).

Villa Vrede
lende hulporganisaties voor mensen
zonder papieren. Het is voor mij ook
een soort ontwikkelgroep, zoals ik er
vele heb mogen faciliteren en waarin
ik heb mogen participeren op Kanaleneiland. Al werkend en zoekend
naar de beste vormen om je gezamenlijk doel te bereiken, ontwikkel je
je menselijkheid, door je steeds meer
te verbinden met elkaar en door in
het samenwerkingsproces te geven
wat voor jou het gemakkelijkste is.
Het alternatief is het erg vinden en
niets doen. Mustafa is vanaf het begin, sinds vorig jaar maart, met ons
opgetrokken en heeft zijn ervaringsdeskundigheid ingezet. Een tijdje geleden vertelde hij ons dat hij nu, na
negen jaar, zijn verblijfsvergunning
om legaal in Nederland te mogen
verblijven, heeft gekregen..!
Inmiddels zijn alle plannen gemaakt,
met elkaar bediscussieerd en opgeschreven. Wij zoeken nu een plek
waar mensen zonder papieren
zichzelf kunnen helpen door zelforganisatie. Wat daarvoor nodig is, is:
“Peace”, zo verzuchtte een van de
vrouwen van de doelgroep, een plek
van vrede in een leven vol stress.
“House of Peace” noemden we
dus eerst ons wereldhuis in Utrecht,
maar daar kwam, terecht, bezwaar

tegen in onze laatste bijeenkomst.
We leven in Nederland en het huis
dient een Nederlandse naam te krijgen. Marieke Witzier, vrijwilligster bij
STIL, had de gelukkige ingeving: “Laten we het Villa Vrede noemen.” Villa
Vrede, het klinkt vrolijk en royaal en
ook een beetje naar Villa Kakelbont
van Pippi Langkous. Een perfecte
naam voor een waagstuk van kwetsbare menselijkheid.
Waar zijn we bang voor? Zo vroeg
ik in mijn vorige column: ‘de Stal van
Stil’, die ook ging over dit onderwerp:
de vreemdeling in onze stad, die
moet overleven op straat en in detentiecentra voor vreemdelingen. Ik
weet waar ik bang voor ben: om geclaimd te worden, om meegetrokken
te worden in de ellende van anderen,
om consequenties van de verbinding
met deze groep, die ik niet kan overzien. Ruim twintig jaar buurtpastoraat heeft mij het tegenovergestelde
geleerd: er wordt niet meer verwacht
van mij dan ik kan geven, vanuit de
ellende wordt er mij juist beschamend veel gegeven en ik ben er zelf
bij om consequenties te overdenken
en met betrouwbare anderen te bespreken.Waar zijn wij bang voor? Als
onze Goede God positie heeft gekozen bij de ‘minsten der mensen’, dan

VAN ONDEREN

heeft Hij dat ook voor ons gedaan.
Mustafa zit, samen met diaken Diny
Ulaen en mijzelf, in de commissie
die kandidaat-bestuursleden voor
Stichting Villa Vrede op geschiktheid
gaat bevragen. Denkt u, denk jij dat
dit iets voor je is? Neem contact
op met: kanaleneiland-buurtpastoraat@kpnplanet.nl of bel: 06 –
1226 4584.
Wordt vervolgd!
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CURSUS VAN CITYPASTORAAT DOMKERK EN LUTHERSE GEMEENTE

Een waaier van visies

Op 20 februari start de jaarlijkse studiekring van ds Christiane Karrer en
Erik Heijerman, als initiatief van Citypastoraat Domkerk en de EvangelischLutherse Gemeente Utrecht. Steeds in februari en maart komt men bij elkaar rondom een theologisch/filosofisch onderwerp. De eerste avond, als
het gaat over de vraag ‘Hoe denken verschillende levensbeschouwingen
over transcendentie, God en het kwaad?’ is op woensdag 20 februari.
Erik Heijerman en
Christiane Karrer
Onze samenleving is pluralistisch, zowel in cultureel
als levensbeschouwelijk
opzicht. Het levensbeschouwelijke palet is veelkleurig, een soort markt
waarop religieuze en nietreligieuze stromingen zich
presenteren. Vanuit dit ge-

geven schreef H.M. Vroom,
hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Vrije
Universiteit, het boek ‘Een
waaier van visies’, waarin
hij op basis van jarenlange
bestudering van verschillende levensbeschouwelijke
stromingen ingaat op de
vraag of je de inzichten van
anderen ook kunt begrijpen
en beoordelen.

Cursusleiding: ds Christiane Karrer, theoloog en predikant
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht en Erik Heijerman, filosoof,
wiskundige, musicus, lid Domcantorij en ouderling van de gemeente
Citypastoraat Domkerk.
Literatuur: H.M.Vroom, Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en
pluralisme. Kampen: Agora 2003, ISBN 90 391 0885 4.
Informatie en opgave: Erik Heijerman (erik.heijerman@ziggo.
nl, telefoon 6374 990) of Christiane Karrer (chkarrer@xs4all.nl,
telefoon 294 6464)
Data: woensdag 20 en 27 februari en 6 en 13 maart
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: afwisselend lutherse kerk, Hamburgerstraat 11 en Domcafé
Domkerk

Vroom probeert verschillende
levensbeschouwingen en religies
naast elkaar te zetten en filosofisch te doordenken, zodat er
ruimte kan ontstaan voor begrip,
inzicht en dialoog. Het gaat er
dan niet om hoe we aardig moeten zijn tegen elkaar, maar om
een inhoudelijk gesprek over wezenlijke inzichten en opvattingen
uit die verschillende tradities.
Vier avonden
In vier lees- en gespreksavonden bespreken we aan de hand
van enkele hoofdstukken uit het
boek van prof. Vroom een aantal
centrale kwesties, namelijk onderwerpen die te maken hebben
met de vraag op welke manier
binnen verschillende tradities
wordt gedacht over de transcendentie van het goddelijke, over
God, goed en kwaad. Tijdens de
eerste avond komt de taal van
levensbeschouwing en religie aan
de orde.Wat is kenmerkend voor
de taal die mensen gebruiken om
te spreken over hun existentiële en religieuze ervaringen, over
God en de werkelijkheid? Hoe
kunnen wie die taal begrijpen?
Hoe werken verhalen, symbolen
en metaforen?
Transcedentie
De tweede avond is gewijd aan
de verschillende opvattingen
over transcendentie die binnen

verschillende tradities te vinden
zijn: a-kosmische, kosmische en
theïstische begrippen van transcendentie. Vervolgens komt op
de derde avond het godsbegrip
ter sprake: persoonlijk (God als
schepper) of onpersoonlijk (de
immanente kosmos, de leegte
in het boeddhisme)? De vierde
avond, tenslotte, gaan we in op
een van de meest besproken vragen in theologie en godsdienstwijsbegeerte: de aloude vraag
van de theodicee. Hoe wordt er
in verschillende tradities aangekeken tegen het kwaad?

verdriet dat de oorlog had achtergelaten, het gat dat de oorlog had
geslagen in de geschiedenis van
de mensheid, het gat dat de oorlog had geslagen in een volk, mijn
volk. Ik weende om de gelatenheid waarmee de wereld dit heeft
laten gebeuren en ik weende om
het verdriet van mijn ouders en
om het verdriet van de generatie
van mijn ouders dat zij elke dag
meedroegen.”

Rietkerk vervolgde: “Het
lijkt er een beetje op
dat wij het verhaal in
Auschwitz definitief zien
afbreken. Maar het monument waaraan wij werken
moet zó worden opgericht
dat de gebroken draad van
het verhaal weer wordt
vastgeknoopt. Er is een
groot verhaal te vertellen.
Met de gemeente Utrecht
is overleg over plaats en
vorm; volgende maand
komt er een plan van aanpak. Daarmee kunnen wij
fondsen aanschrijven en
geld werven. Om dan hopelijk nog dit jaar (met de
herdenking van de Vrede
van Utrecht) over te gaan
tot de uitvoering van het
plan. Moge dit plan aan de
diepere Vrede van Utrecht
dienstbaar zijn.”

Dam bouwen
“Ik vind dat wij de ander moeten blijven opleggen om te wenen,” zo besloot Hirschfeld haar
toespraak. “Want door te blijven
wenen bouwen wij ook een dam.
Ook u bouwt een steen in die
dam. U bouwt hier in Utrecht een
monument. U gaat uw vroegere
stadgenoten herdenken. U gaat
proberen hun gezichten terug te
halen, u zult ze aankijken. Ze zullen
u aankijken, met uitdrukkingsloze
ogen, zoals ze die hadden toen ze
in Sobibor en Auschwitz werden
uitgeladen. En u zult misschien wel
vragen krijgen.‘Moet dat nog wel?’
En u zult dan wellicht aarzelen.

“Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen, en
herhaal ze honderd malen: alle
malen zal ik wenen.” Met deze
regels van een gedicht van Leo
Vroman uit 1957 begon Hadassa
Hirschfeld haar toespraak, zelf
kind van zwaar getroffen oorlogsoverlevenden.
Verdriet
Hirschfeld vroeg zich af hoe vaak
we de regels van dit gedicht al
niet hebben gehoord. “Ik ken
geen andere regels die mijn hart
zo diep raken. Toen ik jong was,
weende ik diep over de verhalen
van de oorlog. Ik weende om het

Maar aarzel niet. Er is maar één
antwoord: ja, dat moet. Hun ogen
moeten de wereld blijven aankijken, hun ogen moeten ons en
de wereld blijven achtervolgen.
Hun ogen moeten ons blijven inspireren tot het bouwen aan het
Goede en laat ze dan maar komen met verhalen hoe de oorlog
is verdwenen.”
* Hadassa Hirschfeld (foto John Haakmat).

Zondag 10 februari om 10.00
uur begint de Russische Winterdag. In de Dominicuskerk aan
de Händelstraat in West gaat
dat gepaard met een viering volgens de Byzantijnse ritus. Het
beroemde Lysenko Koor verleent zijn medewerking. Voorganger is Vader Paul Brenninkmeyer. Aansluitend is er koffie/
thee met Russische lekkernijen.
Prof.dr. Wil van den Bercken zal
vervolgens een lezing houden
over Petersburg, gevolgd door
een eenvoudige Russische maaltijd met doorlopende voorstelling over de Russische cultuur.
Meer informatie staat op de
website vriendenvandedominicus.nl.

Nicolaas v.d. Mondelezing in Pieterskerk

“Met gemeente Utrecht is overleg
over plaats en vorm van monument”
(vervolg van voorpagina)

Russische Winterdag

(Beide toespraken zijn volledig terug te vinden op de website www.
joodsmonumentutrecht.nl.)

Op dinsdag 12 februari vindt
in de Pieterskerk de 28ste Nicolaas van der Monde-lezing
plaats. Spreker is prof.dr. Renger
de Bruin. De lezing begint om
20.00 uur.
Op 11 april 1713, bijna driehonderd jaar geleden dus,
werd in het stadhuis de Vrede
van Utrecht ondertekend. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld
Engeland, waar de ondertekening van dit vredesverdrag een
beroemd historisch feit is, hebben de meeste Nederlanders
er geen weet van. De Vrede van
Utrecht is evenwel een keerpunt in de geschiedenis. De betekenis van dit verdrag wordt
uit de doeken gedaan in een
tentoonstelling die van april tot
september in het Centraal Museum Utrecht te zien zal zijn,
om daarna in gewijzigde vorm
door te reizen naar Madrid, Rastatt in het Zwartewoud en in
het Zwitserse Baden.
Renger de Bruin (1956) is als
conservator
stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum
verantwoordelijk voor de samenstelling van deze expositie.
Naast zijn conservatorschap
was hij in de jaren 2001 tot
2011 bijzonder hoogleraar
Utrecht Studies. Meer informatie staat op de website www.
oud-utrecht.nl.
De - verwarmde - Pieterskerk
is open vanaf 19.30 uur. In de
pauze wordt koffie en thee geschonken, na de lezing zijn andere dranken verkrijgbaar.

Bijbelschool zoekt
vrijwilligers
Bijbelschool de Wittenberg
huist in Zeist in een monumentaal pand. In en om het gebouw
zijn veel onderhoudswerkzaamheden nodig. De studenten van de Wittenberg klussen
regelmatig mee en daarnaast
steken vrijwilligers ook graag
hun handen uit de mouwen en
komen klussen. Met het oog op
een fikse renovatie is de Bijbelschool op zoek naar vrijwilligers
die kunnen helpen met allerlei
schilderwerkzaamheden. Ook
zijn er vrijwilligersvacatures
voor onderhoud tuin en buitenterrein, technisch onderhoud,
timmerwerkzaamheden, communicatie en fondsenwerving.
De school biedt iedere vrijwilliger een sfeervolle werkomgeving en reiskostenvergoeding.
Kunt u eenmalig of met enige
regelmaat? Van harte welkom!
Neem voor meer informatie
contact op met Roel Kuipers,
directeur. Telefonisch (030)
6924 166.

in de stad
Concerten op
zaterdagmiddag
in de Domkerk
Zaterdag 9 februari om 15.30
uur uur geeft het koor van de
Domcantorij onder leiding
van Remco de Graas een concert in de Domkerk. Op het
programma staan ‘Nunc dimittis’ van Helmut Barbe en ‘Die
Weihnachtsgeschichte’
van
Ernst Pepping.
De Zaterdagmiddagmuziek in
de Domkerk op 16 februari
wordt gespeeld door Domorganist Jan Hage. Hij vertolt van
Max Reger (1873-1916) diens
Choral-Phantasie opus 40 nummer 2: ‘Straf mich nicht in deinem Zorn’.
Toegang tot beide concerten is
gratis, er is een collecte na afloop waar de organisatie een
bijdrage van vijf euro per bezoeker verwacht. Zaterdagmiddagmuziek Domkerk is mogelijk
dankzij financiële steun van de
burgerlijke gemeente Utrecht.

Oecumenisch
avondgebed in
veertigdagentijd
In de Oranjekapel aan de Amsterdamsestraatweg is op elke
woensdagavond van de veertigdagentijd een oecumenisch
avondgebed. Deze avondgebeden worden voorbereid door
een oecumenische werkgroep
vanuit de wijkgemeente Zuilen
en drie locaties van de St. Ludgerusparochie: Nicolaas-Monica,
Joseph en Jacobus.
In de veertigdagentijd bereiden wij ons voor op Pasen en
herdenken wij het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus
Christus. Wij laten ons dit jaar
aan de hand nemen door de
apostel Paulus in zijn brief aan
de christenen van Kolosse.
Het grote thema is daar: ‘Met
Christus sterven en verrijzen’.
Het avondgebed is een meditatieve bijeenkomst van ongeveer
een half uur, met gebed, gezang,
Schriftlezing, overweging, muziek en stilte. Na afloop is er
gelegenheid voor ontmoeting
en napraten bij een kop koffie of
thee.
Elk avondgebed in deze periode is op woensdag om 19.30
uur. Het betreft de avonden
van 20 en 27 februari, 6, 13 en
20 maart. Iedereen is hierbij van
harte uitgenodigd.
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Literair concert in MerkAz
Peter van der Ros
In het Joods Cultureel
Centrum MerkAz aan
de Magdalenastraat 1a
geeft het Orion Ensemble
op donderdag 14 februari een literair concert.
Het muziekstuk is gebaseerd op de roman Het
Rozeneiland, geschreven
door Sanne Terlouw in
2008. De schrijfster is op
14 februari in MerkAz zelf
de verteller. Het Orion
Ensemble, in 2008 finalist
en prijswinnaar van het
eerste International Jewish
Music Festival, verzorgt de
muziek.

en aangenaam leven op te bouwen. De kleinzoon van Judita
strandt bij toeval op het eiland
Rhodos, waar een Joodse enclave
groeit en bloeit.

Het verhaal gaat over de Joodse
familie Amram. In 1492 moeten
Judita Amram en haar zoon uit
Toledo vluchten voor de Inquisitie. Zij komen terecht in Algiers
en weten daar een redelijk rustig
* Omslag van het boek ‘Het
Rozeneiland’.

Filosofenlezing over thema Angst
Op woensdag 27 februari spreekt prof.dr. Gerrit
Glas in de serie filosofenlezingen van de Ste
Gertrudiskathedraal. Gerrit Glas is zowel psychiater als filosoof. Aan de faculteit wijsbegeerte van
de Vrije Universiteit te Amsterdam bekleedt hij
de Dooyeweerd leerstoel.
Het thema van de serie lezingen is: ‘Angst’. In de
psychiatrie weet men dat vrijwel elke psychische
stoornis gepaard gaat met verschijnselen van
angst. Ook kunnen er angststoornissen optreden, waarbij de angst zelf het hoofdverschijnsel
is. In deze lezing ontvouwt de spreker een kader
waarin al deze verschillende vormen een plaats
krijgen. Ook gaat hij in op existentiële angsten.

Daan van der Waals
Tom Mikkers, algemeen secretaris
van de Remonstranten, is een grappige man. Regelmatig komt hij met
originele ideeën en plannen. Zo bedacht hij het woord ‘religiestress’, dat
meteen Van Dale haalde en tot een
van de opmerkelijkste woorden van
2012 werd gekroond. Religiestress
betekent volgens Mikkers dat religieuze opvattingen en gedragingen
zoveel druk op mensen gaan leggen
dat hun relaties eronder lijden. Spanningen, conflicten, mijding en geweld
zijn het gevolg. Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden kennen van
dat soort stress. In publieke debatten,
politieke besluiten en gewoon intermenselijk verkeer kom je het tegen.
We weten niet precies wat we met
de religie van een ander aan moeten, we praten er liever niet over of
sluiten haar op ‘achter de voordeur’,
weg uit het publieke domein. Of we
staan met onze negatieve oordelen
paraat. Een van de uitingen is dat in
de politiek steeds minder ruimte is
voor wat men ziet als voorkeursbehandeling van christenen.
Je kon het onlangs meemaken toen
het ging over de gemeentelijke basisadministraties, waaruit kerken niet
meer mogen putten om adreswijzigingen van hun leden bij te houden,
met vervuiling van de bestanden als
gevolg. De wet op de zondagsrust
zal er ook wel aan gaan, evenals de
weigerambtenaar, van wie je je overigens kunt afvragen hoe ‘christelijk’

Angst belemmert de ontplooiing van de ik-zelf relatie. In het bijzonder de christelijke religie laat zien
welke eigenschappen en deugden deze zelfbelemmering opheffen. Of, zoals Gerrit Glas het leest in
het Bijbelwoord: hoe liefde de vrees uitbant.
De lezing van professor Glas is in het congresen vergadercentrum In de Driehoek aan het
Willemsplantsoen en begint om 20.00 uur. De
zaal is open om 19.30 uur. Er is ruime gelegenheid
voor discussie met de inleider. De toegang is vrij.
De Oud-Katholieke kathedrale kerk van Ste.
Gertrudis wil met de geregelde uitvoering van
concerten, lezingen en thematische diensten een
verbinding leggen tussen cultuur en geloof. Zie
ook: www.cultuur-okkn.nl.

Religiestress
die eigenlijk is. Soms is het op het
kinderachtige af wat men in deze
trant bedenkt, zoals toen de Haagse
burgemeester Van Aartsen vorig jaar
verordonneerde dat kerken in zijn
stad niet meer mochten dienen als
stemlokaal, omdat hun ‘psychologische drempel’ te hoog zou zijn. Toch
ga ik geen klaagzangen over ‘christenpesten’ aanheffen.Want niet ieder
schiet in de stress als godsdienst in
het geding is. En er zit bovendien een
christelijke/kerkelijke keerzijde aan.
Ik denk terug aan de komst een aantal jaren geleden van nieuwe buren
bij ons in de straat. Ze waren nog
maar net gearriveerd of ze kwamen
kennismaken. Met een ontspannend
biertje raakten wij in de achtertuin
aan de praat. Binnen tien minuten
begon de nieuwe buurman over kerk
en godsdienst in Nederland. Hij zal
het geroken hebben, denk ik, of nog
eerder gezien, aan het bordje ‘Publiciteitsbureau Christelijk Nederland’
dat naast onze voordeur prijkt. Van
kerken moest hij niets hebben, wilde
hij meteen maar zeggen. Het christendom heeft veel kwaad gesticht.
Als journalist had hij vele jaren in Japan vertoefd, en daar zijn vrouw ontmoet. De godsdienstige gebruiken in
dat land spraken hem meer aan. Ik
voelde me helemaal niet aangevallen
en we spraken ontspannen over de
ins en outs van diverse godsdiensten,
het begin van een prettig contact. La-

Messias
Na de Tweede Wereldoorlog
weet een van de Amrams Palestina te halen, maar hij is zo getekend dat hij zijn zoon een zware
last op de schouders legt: hij haalt
in zijn hoofd dat die zoon, Jaron,
de Messias is. Jaron ontmoet in
onze tijd de Nederlandse Rosa,
die meent dat hij misschien zijn
levensgeluk kan vinden als hij zijn
wortels kent. Rosa gaat op zoek
naar zijn heftige en fascinerende
familiegeschiedenis.
Het Orion Ensemble omlijst de
vertelling van Sanne Terlouw
met Joods en Spaans georiënteerde muziek. Pianist Leonard
Leutscher bewerkte, geïnspireerd op het Rozeneiland, een
aantal Sefardische melodieën.
De zaal gaat om half acht open,
het concert begint om 20.00 uur.
Voorverkoop van toegangskaarten (vijftien euro) is bij Xango
Worldmusic, Zadelstraat 14 (niet
op maandag en dinsdag). Reserveren: www.merkaz.nl of per email bij: merkazevenementen@
gmail.com.

VAN DAAN

ter kwam hij nog een keer advies bij
mij halen over de schoolkeuze voor
zijn kinderen. Onze dorpsschool is
christelijk, maar hoe christelijk eigenlijk? Kon hij als atheïst daar zijn
kinderen naar toe sturen? En was
het een goede school? Ik probeerde
hem van dienst te zijn met wat ik
ervan wist.
De recht-voor-zijn-raap-manier waar
op mijn nieuwe buurman over geloof
praatte, in het besef dat wij er vast
en zeker verschillend over dachten,
vond ik leerzaam. Hoe is dat eigenlijk
bij mij? Kom ik in nieuwe contacten
binnen tien minuten over geloof te
spreken? Over ‘missionair gemeente
zijn’ of zoiets kan ik best een verhaal
houden, maar het toepassen op persoonlijk vlak is een andere zaak. Eigenlijk hoeft ‘missionair’ van mij ook
helemaal niet, het klinkt meteen al
zo zwaar. Laten we met ontstressen
beginnen… Over geloof spreken als
het zo te pas komt, open en oprecht
en graag ook persoonlijk. Als christenen verschuilen we ons vaak achter
organisatorische mededelingen of
gepraat over dingen die de kern niet
raken. Je zegt bijvoorbeeld: ik ben
lid van een protestantse gemeente,
aangesloten bij de PKN, die in 2004
ontstond uit… Of: we hebben een
heel fijne gemeente, je wordt nergens
toe gedwongen, elke zondag houden
we dienst, kom eens kijken! Maar er

zijn ook heel andere vragen. Wie of
wat is God voor mij? Wat betekent
het als ik zeg dat ik, met vallen en
opstaan weliswaar, het waag met
Jezus Christus? Waaraan is dat te
merken? Het begint er al mee hoe
wij christenen onderling communiceren. Het geloofsgesprek leidt
onder ons vaak een onderkomen
bestaan, verscholen als het is achter
kerkelijke activiteiten en de officiële
kant van kerk en gemeente. Maar
als het binnen de kerk al moeizaam
gaat, hoe zullen wij ons dan in de
maatschappij open, oprecht en persoonlijk over het geloof uiten?
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spelen, lezen, zingen, geloven

Nieuw leven voor
kinderen van de rekening
Pia ten Hoeve
Teveel kinderen zijn het
kind van de rekening.
Omdat hun ouders naar
Nederland zijn gevlucht.
Omdat ze een beperking
hebben of omdat ze in een
arm gezin opgroeien. Wat
hun omstandigheid ook
is, deze kinderen verdienen een toekomst. Kerk
in Actie steunt organisaties die kinderen ruimte
geven om kind te zijn. Op
de vierde zondag in de
veertigdagentijd zetten
zij dit diaconale werk in
Nederland in het zonnetje.
Voor veel kinderen is een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er veel initiatieven waarin geprobeerd wordt
kwetsbare kinderen weer perspectief te bieden. Structuur, positieve feedback, vertrouwen en

* Een kind weer even een kind laten zijn (foto Paul Ridderhof).
* Kinderen een veilige haven bieden (foto Isabelle Boon).
(h)erkenning zijn belangrijk voor
alle kinderen, maar zeker voor
deze kinderen. De Rudolphstich-

ting, stichting de Vrolijkheid maar
ook een kleinschaliger project als
een buurthuis in Rotterdam zijn
voorbeelden waarin ze dat allemaal aan kinderen geven.
Gezinshuizen
De Rudolphstichting is een veilige haven voor kinderen die niet
meer bij hun ouders kunnen wonen. Zij starten en ondersteunen
projecten voor de jeugdzorg in
Nederland. Ook onderhouden
zij gezinshuizen en zorgwoningen
in Jeugddorp De Glind bij Barneveld. Hier kunnen honderdtwintig
kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, in een gewoon gezin
opgroeien. Het gezin biedt hen de
structuur, veiligheid en liefde die
ze nodig hebben.

* Kinderen verdienen een toekomst (foto Paul Ridderhof).

Jeugdclubs
De Jongeren in Rotterdam charlois kunnen een extra steuntje
in de rug gebruiken. Iedere week
komen kinderen met de jeugd-

Veertigdagentijdreis
Colombia 2012
Pia ten Hoeve
Van 10 tot en met 21 oktober reisden zeven jongeren door Colombia
in het kader van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
Zij bezochten daar onder andere
Mencoldes, een organisatie die
zich inzet voor vluchtelingen en
ontheemden in Colombia. Nu ze
weer terug zijn in Nederland zijn
deze jongeren het gezicht van de
veertigdagentijdcampagne 2013.
Tijdens de veertigdagentijd (maar ook
daar buiten) kun je deze jongeren uitnodigen. Ze vertellen graag over de ontmoetingen die ze hebben gehad.Want dat
is toch wat je wil weten, werkt het, helpt
het. Dan zullen ze jullie misschien vertellen over Alfredo die drie jaar geleden
probeerde een bedrijfje op te starten. Hij
was jarenlang vrachtwagenchauffeur en
wilde een bedrijfje als automonteur beginnen.

‘Bancos Solidarios’
Via Mencoldes en hun project ‘Bancos
Solidarios’ (Solidaire bank) kon hij geholpen worden met een microkrediet. Samen met andere ondernemers begon hij
een kleine coöperatie waarbij ze toezeiden garant voor elkaar te staan. De startende ondernemers krijgen het geld dat
ze denken nodig te hebben voor hun investering (maximaal twee miljoen pesos
(krap duizend euro)) en elke week wordt
er een vast deel van dat bedrag teruggestort. Als één van de leden het geld nog
niet heeft, zorgen de andere leden dat er
betaald wordt. Daarom kiest Mencoldes
de groep ook niet, maar laat het de ondernemers elkaar uitkiezen, waarbij ze
kunnen letten op vertrouwen in elkaar.
Nieuwsgierig geworden?
Nieuwsgierig geworden naar de belevenissen van de Colombia-gangers? Lees
meer over hen op http://www.togetthere.nl, daar kun je ook lezen hoe je iemand
kunt uitnodigen.

club bij elkaar. En in de zomer
gaan ze op kamp. Dat is mogelijk
dankzij Jeugdhaven Het Anker, hun
buurthuis en een initiatief van de
Protestantse Kerk in Rotterdam
Charlois. Ook voor ouders zijn er
gespreksgroepen, inloopochtenden en creatieve activiteiten.
De Vrolijkheid
Kinderen in asielzoekerscentra leven in een troosteloze omgeving
en lopen vaak rond met problemen van volwassenen. De Vrolijkheid biedt vluchtelingenkinderen
de kans om voor de verandering
eens niet met grote mensenproblemen bezig te zijn, maar
gewoon weer even onbezorgd
kind te zijn. Elke dag zijn er activiteiten en projecten. Met elkaar
maken ze kunstwerken, vertellen
ze elkaar verhalen en doen aan
theater. Stichting De Vrolijkheid
is een netwerk van kunstenaars,
theatermakers en musici die vrolijkheid brengen in de levens van
vluchtelingenkinderen.

Kerk in Actie maakt zich sterk
voor ‘kinderen van de rekening’.
Ze verdienen een eerlijke kans!
Op zondag 10 maart zetten we
het werk dat kinderen weer perspectief biedt, in het zonnetje.

* Kinderen van de rekening (foto
Paul Ridderhof).

Gastouders gezocht
voor vakantiekinderen
Staat u wel eens stil bij het lot van de talloze kinderen die het veel en veel slechter
hebben dan uw eigen kinderen? Kinderen
die emotioneel verwaarloosd worden of
geen fatsoenlijke verzorging krijgen. Of, erger nog, mishandeld of seksueel misbruikt
worden. U voelt zich misschien machteloos, maar toch u kunt wel degelijk het
verschil maken!

-

Europa Kinderhulp bekommert zich al
meer dan vijftig jaar om deze kinderen.
Elk jaar brengt de regio Utrecht ongeveer
dertig kwetsbare kinderen uit binnen- en
buitenland onder bij Nederlandse gastouders. Gastouders van wie we niet meer
verwachten dan dat ze onze kinderen verwennen met aandacht en liefde.
Belangrijk om te weten:
- de kinderen zijn tussen de 5 en de 12
jaar oud.
- vakantieouders betalen alleen de verblijfkosten van hun vakantiekind
- het vakantiekind kan uitsluitend voor
de volledige periode uitgenodigd worden

De perioden van de kinderreizen naar onder meer onze stad zijn dit jaar:
Franse kinderen: 7 juli tot 25 juli; 20 juli tot
9 augustus
Duitse kinderen: 8 juli tot 25 juli; 15 juli tot
2 augustus
Nederlandse kinderen: 22 juli tot 9 augustus

-

ook alleenstaanden kunnen een kind
uitnodigen
het kind is verzekerd tegen dokters- en
ziekenhuiskosten
het kind mag binnen Nederland mee
op vakantie met de vakantieouders
tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs
begeleiding voor vakantieouders vanuit de organisatie.

Wilt u uw hart en huis ruim twee weken
openstellen voor een kind dat nooit echt
‘kind’ kan zijn? Kijk dan op onze website
www.europakinderhulp.nl en vraag om informatie. Of bel of mail met onze contactpersoon en ervaren gastouder: Delphine
Post, telefoon 0346-284 262.

in de stad
Concert in de
St. Jacobuskerk
Utrechtse componisten uit de
twintigste eeuw nemen een
centrale plaats in bij het concert in de St. Jacobuskerk op
zondagmiddag 3 maart: Hendrik Andriessen (1892-1981) en
twee van zijn leerlingen Albert
de Klerk (1917-1998) en Herman Strategier (1912-1988).
Het concert wordt uitgevoerd
door de jubilerende Koninklijke
Oratorium Vereniging Utrecht
(KOV Utrecht). Ter gelegenheid
van zijn 160-jarig bestaan heeft
dit gemengde koor gekozen
voor overwegend muziek van
stadgenoten die, bij zijn oprichting, nog geboren moesten
worden. Het wordt dus een
concert met muziek in en uit,
voor en door de stad Utrecht.
Strategier gaat in 1929 aan de
Utrechtse Kerkmuziekschool
studeren en schrijft in 1939
zijn betoverende ‘4 MariaAntiphonen’. Albert de Klerk
is van 1946 tot 1964 orgeldocent aan de Kerkmuziekschool en dirigeert daarnaast
het Haarlems Oratoriumkoor.
Enkele jaren eerder, in 1944,
schreef hij zijn ‘Laudate Dominum’ (psalm 150). Samen met
nog een andere leerling van
Andriessen schrijven Strategier en De Klerk ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag
van hun leermeester de ‘Missa
Trium Puerorum’ oftewel de
‘Mis van de Drie Jongelingen’.
Hendrik Andriessen zit dan
gegijzeld in het concentratiekamp Vught.
Andriessen doceert van 1930
tot 1949 aan de Kerkmuziekschool. In dezelfde periode was hij ook organist van
de Utrechtse Kathedraal en
vanaf 1937 directeur van het
Utrechts Conservatorium. In
deze periode schrijft hij in 1942
het ‘Magnificat’.
Behalve de Utrechtse componisten worden op het concert
in de St. Jacobuskerk onder
andere de ‘Pastoral-Messe’
(Kyrie, Gloria, Angus Dei) van
Anton Diabelli ten gehore gebracht en het ‘Te Deum’ van
Wolfgang Amadeus Mozart.
Uitvoerenden zijn behalve de
al eerder genoemde Koninklijke Oratorium Vereniging
(KOV) Utrecht:
Jeroen Koopman op het orgel
en dirigent Arthur Koopman.
De St. Jacobuskerk staat aan
het Prins Bernardplein 40,
met ingang aan de achterzijde
van de kerk, aan de Adriaan
Mulderstraat. Het concert op
zondag 3 maart is ’s middags
van drie tot vier uur. Er is geen
pauze. Toegang is gratis, bij de
uitgang wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.
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BEVESTIGING ERNA TREURNIET OP NIEUWE THUISBASIS OVERVECHT

“Mensen maken mij tot
buurtpastor”
Anneke de Klerk
Deze uitspraak doet Erna
Treurniet als ze zich voorstelt als nieuwe buurtpastor in Overvecht.
Ze is al vijftien jaar werkzaam in Zuilen geweest
in dezelfde functie. Maar
Overvecht is geen Zuilen.
De wijk is veel groter en er
gebeuren andere dingen.
Hoe ga je de nieuwe functie in Overvecht vormgeven?
“Dat weet ik nog niet. Het is
spannend om helemaal vanaf de
grond te beginnen. Ik ga de buurt
in om kennis te maken met mensen, groepen, kerk- en moslimgemeenschappen en dergelijke.
Omdat ik vrijwilligerswerk doe
bij de voedselbank heb ik al op
verschillende manieren mensen
en organisaties leren kennen. In
de Geuzenwijk zag ik mezelf wel
als verbindingsofficier, die mensen
bij elkaar brengt.”
Werkplan
“De vorm van het werk moet bij
Overvecht passen, maar ook bij
mij. Ik heb al ontdekt, dat ik hier afspraken moet maken. Mede door
de hoogbouw en het winterweer
nu kom je mensen minder makkelijk tegen.Tegen de zomer moet
er een werkplan liggen”.
Je gaat intrede doen op 17 februari in de Johannescentrumgemeente.
Hoe zit het met je positie en de samenwerking?
“Ik ben bij het DMO (diaconaal
missionair orgaan) in loondienst
als diaconaal werker en heb het
ambt van predikant. Samen met
de andere werkers in dienst van
het DMO vormen we een team,
we spreken elkaar regelmatig en
daardoor is er goed zicht op de
stadsproblematiek.”
“Mensen vinden het altijd
leuk om hun verhaal te
vertellen”
“Met mijn partner heb ik de persoonlijke keus gemaakt om ons in
te schrijven bij de Johannescentrumgemeente. Ik heb gevraagd
om een thuisbasis voor het
werk, omdat ik ook voeding nodig heb, de Johannes wil dat zijn.
Mijn insteek is oecumenisch. Met
gemeenteleden, de toekomstig
nieuwe predikant, de kerkenraad
en de diaconie zal ik regelmatig
ervaringen uitwisselen. De Johannescentrumgemeente is op zoek
naar nieuwe vormen van kerk zijn,
op de toekomst gericht, daar doe
ik als gemeentelid en buurtpastor
graag aan mee.”
Missie
Wat is jouw missie?
“Aanwezig zijn bij kwetsbare
mensen, hen steunen in hun waardigheid en zeggenschap. Aandacht

* Erna Treurniet: ...“Mensen vinden het altijd leuk om hun verhaal te vertellen”... (foto Anneke de Klerk).
hebben voor deze groep behoort
voor mij tot het hart van het
evangelie. Daar, in de concrete situatie, kan ik vorm geven aan wat
geloven en kerk met en voor de
kwetsbare mens kan zijn.”
“Ik wil beschikbaar zijn voor levens- en geloofsvragen. Ik geloof
dat God er gewoon is. God kan
uit het zicht zijn of het beeld dat
we van God hebben klopt niet.
Geloven is leven met God met
respect voor de verschillende
manieren waarop mensen dat
doen.”
Uitzoeken
“Ik kan het trouwens begrijpen
dat mensen de kerk verlaten.
Maar in je eentje geloven is wel
heel eenzaam en alles in je eentje uitzoeken is lastig. We hebben
elkaar nodig om leven en geloven
te delen en uit te wisselen en
meegenomen te worden als je
het even niet meer weet. Door
geloven onder woorden te brengen en er vormen voor te vinden word je mentaal steviger. Ik
pleit er dan ook voor dat we in
de kerk praten over wat geloven
voor ons betekent en wat de Bijbel ons zegt vandaag.”
Verschillen
Wat heb je tot nu toe ontdekt in
Overvecht?
“Er is een verschil tussen Overvecht Noord en Zuid.
Op zuid is er meer kerkelijke
presentie. Dat houdt in, dat er
meer instanties en groepen opereren. Zo is daar onder andere

“Ik kan het trouwens begrijpen
dat mensen de kerk verlaten”

het Leger des Heils, Kerk van de
Nazarener, de Johannescentrumgemeente en de Rafaëlkerk, een
christelijke woongroep ‘Overhoop’, twee huisgemeentes, een
Poolse- en Afrikaanse migrantenkerk.
In noord heb je als kerkelijke
groeperingen de Vrije Evangelische gemeente, de Evangelische
Broedergemeente, de Chinese
kerk en de Jehovagetuigen.”
Brutaal
“Soms voel ik me best brutaal,
dat ik als ik ergens een deur open
zie staan en vermoed dat er iets
gaande is, naar binnen ga. Het
kan dan zo maar zijn dat ik bij
een groepje Turkse alleenstaande
vrouwen terecht kom, die wekelijks samen lunchen. Dat is zo leuk

om te ontdekken. Mensen vinden
het altijd leuk om hun verhaal te
vertellen.”
“Zo ben ik ook bij de moskee
geïntroduceerd en nu is het makkelijker om naar binnen te gaan
en contakten te leggen, het is een
diverse groep mensen, ook zij
hebben een afdeling armenzorg.
Het is natuurlijk een heel grote
wijk, dus het wordt een hele
kunst om keuzes te maken. Die
zal ik maken met hulp van een
klankbord van bij de wijk en bij
geloven betrokken Overvechters
en dat kost tijd.”
We wensen je veel goeds en de zo
broodnodige samenwerking toe in je
nieuwe baan. We zullen van je blijven horen in de columns in dit blad.

Rouwgroep voor studenten
Liesbeth Timmers
De dood van iemand die je lief was, kan veel impact hebben op je
leven. Wat kom je tegen en hoe ga je hiermee om? Het kan fijn zijn
om in je zoektocht contact te hebben met lotgenoten: mensen die
net als jij iemand door de dood verloren hebben. Het delen van
je verhaal en het uitwisselen van ervaringen kan door herkenning
en erkenning veel steun geven. Lotgenoten hebben maar een paar
woorden nodig om elkaar te verstaan.
In deze groep zullen we ongeveer acht keer bij elkaar komen om
verhalen te delen en stil te staan bij thema’s als
- de emoties die op je af komen
- herinneringen aan degene die overleden is
- hoe ga je verder?
- zingeving.
De groep wordt begeleid door Jasja Nottelman (studentenpastor)
en Liesbeth Timmers (vrijwilliger rouwzorg) en gaat van start op
11 februari, om 20.00 uur op het adres Grave van Solmsstraat 4
Utrecht. Er kunnen nog studenten aansluiten.Voordat de groep begint, is er eerst een individueel gesprek om te kijken of deze groep
geschikt voor je is.
Voor meer informatie Jasja Nottelman: eug@nottelman.net.
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EDUCATIEVE AVONDEN ‘KERK EN ISRAËL’

Omgang Eeuwige met Zijn volk
Kees Bouman
Regelmatig organiseert het
Utrechts Beraad Kerk en
Israël educatieve avonden
(een soort leerhuis) waar
Tirtzah Middleton, lid van
de Liberaal Joodse gemeente in Utrecht, ons inleidt in
de joodse benadering van
diverse Bijbelboeken. 15
januari was Ruth aan de
beurt. Een impressie.
Ruth, één van de vijf boeken die
tot de feestrol behoren, wordt
gelezen op het Wekenfeest, zeven
weken na Pesach (dit jaar 15, 16
mei). Dit Wekenfeest is het feest
van de proselieten, van hen dus die
uit zijn gekomen, gekomen uit het
heidendom tot het joodse geloof
en het joodse volk. Ruth is de eerste vrouwelijke proseliet. Daarbij
moeten we niet denken dat er bij
haar sprake is van een totale ommekeer. Wie uitkomt, heeft dat al
in zich. Zoals ook de echte vreemdeling het in zich heeft om tot het
volk van God te willen behoren.
Getal 606
Bij Ruth valt dat goed in te zien
wanneer we naar de getalswaar-

de van haar naam kijken (elke letter in het Hebreeuws staat voor
een bepaald getal). Dat is 606. Nu
heeft elk mens, en dus ook Ruth,
als een soort blauwdruk in het
eigen zijn, de zeven Noachitische
geboden ingeprent gekregen. Tellen we die op bij 606, dan komen
we uit op 613, precies het getal
van de geboden in het Jodendom.
Daarmee wordt helder dat Ruth
al affiniteit met het Jodendom
had en dus niet wezenlijk hoeft te
veranderen.
Volhouden
Volhouden moet zij wel. Tot drie
maal toe probeert Noömi haar
terug te sturen en vandaar ook
dat ook nu ieder die zich aanmeldt om ‘uit te komen’ in eerste
instantie afgewezen wordt. Wanneer zij dan uitspreekt ‘uw volk is
mijn volk en uw God is mijn God’,
klinkt daarin door dat volk en geloof onverbreekbaar verbonden
zijn voor elke proseliet. Dat is
meer dan te behoren tot een bepaald volk.
Waar het om gaat is dat Ruth is
komen schuilen onder de vleugelen van de Here, de God van
Israël. Die woorden worden over
hem of haar die uiteindelijk toe-

kerk dein stad

(advertenties)

Kerk in de Stad is op zoek
naar twee vrijwillige

redactieleden
- met affiniteit voor het kerkelijk
leven
- een vlotte pen
- sociaal-maatschappelijk betrokken
- zo mogelijk beschikkend over een netwerk en
- enige vrije tijd, waaronder een maandagochtend per
maand
Wie zich in dit profiel herkent, en graag wil meewerken
aan de totstandkoming van dit oecumenisch gerichte kerkblad, kan een mail sturen aan hoofdredacteur Peter van
der Ros, pvdros@xs4all.nl of hem bellen: 06-4855 5076

gelaten is bij het moment van
toelating ook zo uitgesproken.
Lossen
In het verhaal over Ruth wordt
dit komen onder de vleugels van
de Eeuwige praktijk in het lossen
door Boaz. Lossen houdt hier in
de naam van Ruths gestorven
man doorgeven in de geboorte
van een zoon.
De naam doorgeven van geslacht
op geslacht is van een geweldig
gewicht. Lossen kan ook betekenen iemand uit gevangenschap vrij
kopen, of, meer hedendaags, gij-

zelaars bevrijden (Entebbe!). Men
kan als losser een lossing weigeren, maar dat wordt niet gewaardeerd. Daarom wordt de naam
van de eerste losser van Ruth niet
vermeld, je moet iemand niet te
schande maken. Dat is fundamenteel: beschadig nooit iemand.
Heel boeiend om zo mee te maken – er zijn nog tal van andere
voorbeelden te noemen – hoe
men heel precies bij de Bijbeltekst
blijft en tegelijk met grote vrijheid deze tekst plaatst binnen het
kader van Gods doorgaande bemoeienis met zijn volk en van de

doorgaande omgang van zijn volk
met Hem.
Niet dat alles vast ligt. Een andere
rabbinale traditie kan dingen heel
anders zeggen en dat is op een
bepaalde manier dan ook goed.
Ten slotte: 23 maart is er in de
synagoge van de Liberaal Joodse
gemeente in Utrecht (Magdalena
straat 1a) een dienst die ook
open is voor gasten. De dienst
begint om 10.00 uur en eindigt
rond 12.15 uur. Tijdens de dienst
zal uitleg worden gegeven. Aanmelden bij Tirtzah Middleton: tirtzahmiddleton@hotmail.com.

Vocaal ensemble Ars Nova Trajectina
geeft koffieconcert in lutherse kerk
Sebastiaan ’t Hart
Zondag 10 februari geeft
het vocaal ensemble Ars
Nova Trajectina van 12.00
tot 13.00 uur een koffieconcert in de lutherse kerk
aan de Hamburgerstraat
in het centrum. Er worden
werken uitgevoerd van
Josquin des Prez, Heinrich
Schütz, Melchior Franck
Johann Hermann Schein en
Claudio Monteverdi.
Ars Nova Trajectina is gespecialiseerd in uitvoeringen van (vaak
onbekende) middeleeuwse- en
renaissancemuziek. Het ensemble bestaat uit stafleden en promovendi van de afdeling Muziekwetenschap van de Universiteit
Utrecht en staat onder leiding van
oude-muziekexpert Paul Bocken.
Op het programma van dit gratis
toegankelijke koffieconcert staat
onder meer: ‘Meine Seele erhebt
den Herren’ (Magnificat uit 1657)

* Vocaal ensemble Ars Nova Trajectina.
van Heinrich Schütz (1585-1672);
Planxit Autem David (Prima Pars)
van Josquin des Prez (1450-1521);
‘Da Jakob vollendet hatte’ van
Johann Hermann Schein (15861630); ‘Die mit Tränen säen’ van
Heinrich Schütz (1585-1672); ‘O
dass ich dich, mein Bruder’ van
Melchior Franck (1579-1639);
‘Salve Regina’ van Josquin des Prez
en het Magnificat secondo (Selva
morale e spirituale 1640/41) van
Claudio Monteverdi (1567-1643).
Barok
Met dit programma confronteert
het Utrechtse vocaal ensemble

Ars Nova Trajectina kerkelijke
werken van Josquin, een van de
vertegenwoordigers van de muzikale hoog-Renaissance, met die
uit de vroege Barok: Monteverdi
en zijn (directe en indirecte) leerlingen Schütz en Schein. In die
confrontatie blijken de begrippen
Italiaans, Duits, of Franco-Vlaams;
katholiek of lutheraan; renaissance of barok nogal betrekkelijk.
Ondanks de onmiskenbare verschillen in stijl en techniek, valt
in alle composities de rijke en
dramatische tekstuitbeelding op,
de meditatieve effecten van de
modus waarin elk stuk gedacht
is, en de onafhankelijkheid van de
stemmen die op cruciale momenten dissonant met elkaar botsen
(spanning) om dan volgens toen
geldende regels op te lossen in
welluidendheid
(ontspanning).
Ars Nova Trajectina brengt deze
stukken in kleine bezetting, zodat
de wendbaarheid en onafhankelijkheid van alle stemmen hoorbaar is.

(advertenties)

Graag attenderen wij u op de
onlangs verschenen CD van
Gerrit Christiaan de Gier
Al uw wensen in dezen kunnen
verwezenlijkt worden.
Gansstraat 128-130 te Utrecht
Telefoon: 030 – 2516955

www.boekentafels.nl

Vervanging
HR combiketel
vanaf
e 1.750,-(incl. montage
en 19 % BTW)

Kerkbladen
worden
ge
speld van voor tot
achter. Daar kunt u van
profiteren, want als u
iets zoekt of heeft aan
te bieden, dan kunt u
op één van onze pagina’s een advertentie
plaatsen. Voor een bescheiden bedrag komt
u in meer dan 4000
gezinnen, plm. 10.000
lezers.
advertenties@
protestant-utrecht.nl

Hij bespeelt het Cavaillé-Coll orgel van de kathedraal
in Orléans.
De zevende Symphonie van Charles Marie Widor en
de Fantasie en Fuga ‘Ad nos ad salutarem undam’ van
Fransz Liszt worden op dit prachtige orgel ten gehore
gebracht.
De CD is te koop voor € 15 (exclusief verzendkosten)
en is telefonisch (030-6888 966) of per mail (gerritchristiaandegier@hetnet.nl) te bestellen.

in de stad
Citypastoraat
Domkerk

DOMKERK
UTRECHT
C I T Y PA S T O R A AT

Zondag 10 en zondag 17 februari
gaat ds Netty de Jong-Dorland
voor in de dienst van Schrift en
Tafel. Zondag 17 februari is er
Kerk op Schoot. Dit is een initiatief van ouders die hun kind geregeld op zondag naar de crèche
brengen. Eén keer in de maand
vullen ze de crèchetijd inhoudelijker in met een Bijbelverhaal,
een gebed en een lied, in aanwezigheid van de ouders.
Naast de dienst van Schrift en
Tafel op zondagochtend bent u
ook hartelijk welkom bij het dagelijks middaggebed om 12.30
uur en bij de vespers op zondagen woensdagavond om 19.00 uur.
Het zijn korte momenten voor
stilte en reflectie.
De Veertigdagentijd begint met
de vesper van Aswoensdag op 13
februari. Meer hierover leest u in
deze Kerk in de Stad.
Dinsdag 12 februari start ‘Lezenkijken-leren: 1 en 2 Samuël. In de
boeken 1 en 2 Samuël gaat het
over het koningschap in profetisch perspectief. David en Saul,
Bathseba, Nathan en Absalom
spelen er onder andere een rol
in. In de Veertigdagentijd 2013
staan deze verhalen centraal
in de preek. Op drie middagen
lezen we de verhalen, becommentariëren ze, en kijken hoe
schilders, miniaturisten, poëten
en liedschrijvers de verhalen
hebben verbeeld en vertolkt.
De bijeenkomsten zijn op dinsdag 12, 26 februari en 12 maart
van 16.00 tot 17.30 uur. Leiding
en opgave: ds Netty de JongDorland, telefoon 2400 660, email: predikant@domkerk.nl.
De maandelijkse stiltekring
komt bij elkaar op donderdag
14 februari. Met eenvoudige
meditatieve oefeningen kunnen
we dichter bij onze eigen stilte
komen. We maken gebruik van
de ruimte en de werking van
de Domkerk, wanneer deze gesloten is voor publiek. Ervaring
met meditatie is niet nodig.
Donderdag 14 februari en 14
maart, van 16.30 tot 17.45 uur,
opgave Conny van Lier, kcw@
domkerk.nl.
De kring ‘Zingend geloven’ komt
bij elkaar op woensdag 20 februari. Naast het samen zingen van
bekende en minder bekende liederen onder leiding van verschillende cantores, is ook de ontmoeting met elkaar belangrijk.
De ontvangst is in het theehuis
van de Domkerk vanaf 16.00 uur.
Om 16.30 begint het programma
en er wordt afgesloten met een
broodmaaltijd (zelf wel brood
meenemen). Tot slot kan worden
deelgenomen aan de vesper van
19.00 uur. Informatie en opgave:
Hugo Bensen, telefoon 288 9398,
e-mail: h.bensen@planet.nl.

EUG Oekumenische
Studentengemeente
(Janskerk)

Op zondag 10 februari sluiten
we de cyclus rondom ‘Met Jezus
aan tafel’ af. De kinderen hebben
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zich deze zondagen in het bijzonder voorbereid op het ‘breken en
delen’ van brood en wijn.
Als gemeente starten we deze
zondag met een proef, waarin
behalve bekers met wijn ook bekers met druivensap zullen rondgaan.
De cyclus ‘Nieuw leven’ in de
veertigdagentijd zal beginnen
op Aswoensdag met een viering ‘s avonds om 19.30 uur. Het
thema van deze viering is: ‘inkeer
en vasten’. In deze cyclus komt
het verhaal van de uittocht vanuit Egypte aan bod aan de hand
van lezingen uit het Bijbelboek
Exodus. Dit als een manier om
met het thema ‘slavernij’ bezig
te zijn. Immers: Op 1 juli 2013
is het 150 jaar geleden dat door
Nederland de slavernij werd afgeschaft. In de periode hiervoor
willen we in de EUG op verschillende manieren hiermee aan de
slag.

Jacobikerk

In de morgendienst van 10 februari zal de Heilige Doop bediend
worden aan een aantal pasgeborenen in de gemeente. De dienst
begint om 10.00 uur.
Afgelopen weken zijn de brieven
voor de Actie Kerkbalans verstuurd. Als het goed is hebben
alle Jacobigangers inmiddels een
brief ontvangen. Ik wil u vragen
zo snel mogelijk het ingevulde
toezeggingsformulier in te leveren. Voor ons als kerkrentmeesters is het van belang dat we in
een vroeg stadium een beeld
hebben van de inkomsten in
2013. Het formulier inleveren
kan in de daarvoor bestemde
doos op de informatiebalie achter in de kerk. Hebt u geen brief
ontvangen, dan is er kennelijk
iets niet goed gegaan. Mogelijk is
er iets fout gegaan met de verzending of de verwerking van de
brieven, of misschien staat u dan
niet of niet goed ingeschreven.
Als u geen brief hebt ontvangen
kunt u contact met mij opnemen:
email penningmeester@jacobikerk.nl. U krijgt dan alsnog een
brief en toezeggingsformulier
toegestuurd.

Johannescentrumgemeente

Op zondag 10 februari gaat pastor Huub Schumacher voor
in een eucharistieviering. Het
thema is: ‘Waar ben je zonder
roeping?’ De eerste lezing, Jesaja
6: 1-8 gaat over dat beroemde
roepingsvisioen van Jesaja en de
tweede, Lucas 5: 1-11 over de
roeping van de leerlingen om
alsnog hun netten uit te werpen.
Het gaat dus over: roepen, roeping zo je wilt. De moeite waard
om aan de hand van de lezingen
eens wat dieper in te gaan op
wat er in het leven van ieder van
ons regelmatig gebeurt, namelijk
dat men een beroep op je doet.
Op woensdag 13 februari om
19.30 uur willen we de veertigdagentijd beginnen met een aswoensdagviering. Het thema is:
‘Vasten is niet alleen maar nee

WIJKNIEUWS
zeggen!’ Tijdens de viering denken wij na over wat vasten allemaal kan betekenen en over de
as als teken van inkeer en ommekeer. De aanwezigen die dat
willen, kunnen elkaar ook het
askruisje geven. De viering duurt
een half uur. Daarna is er koffie en thee en kunnen we elkaar
in een kort nagesprek vertellen
over onze plannen in de veertigdagentijd.
Op zondag 17 februari wordt ds
Erna Treurniet verbonden aan
de Johannescentrumgemeente.
Zij zal het buurtpastoraat in de
wijk Overvecht opzetten. Harry
Wim Wierda zal de voorganger
zijn. Erna schrijft in een brief aan
de kerkenraad onder andere dat
zij er voor de kwetsbare mensen wil zijn. “Als die mensen
geen lid meer van een kerk zijn,
dient de kerk hen op te zoeken.
Voor mij gaat het erom vanuit
concrete relaties met concrete
mensen vorm te geven aan wat
geloven en kerk met en voor
kwetsbare mensen kan zijn.”
Als Johannescentrumgemeente
stemmen we daar van harte
mee in en zijn alleen daarom al
blij dat we Erna als buurtpastor
kunnen begroeten. Wij hopen
dat ze zich niet alleen in de
wijk Overvecht maar ook in de
Johannescentrumgemeente thuis
gaat voelen. Zie ook het interview met Erna op pagina 7.
Het
Diaconaal
Missionair
Orgaan
(DMO)
en
de
wijkkerkenraad
van
de
Johannescentrumgemeente nodigen iedereen van harte uit deze
viering bij te wonen.
De vieringen op 10 en 17 februari beginnen om 10.30 uur. Voor
en na de viering bent u welkom
elkaar te ontmoeten onder het
genot van koffie.

MarcuskerkWilhelminakerk

Zondag 10 februari gaat mevrouw ds M. Trapman uit Koog
aan de Zaan voor. Een bekend
gezicht.
Woensdag 13 februari is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. We zijn van harte
uitgenodigd voor de aswoensdagviering in de Gertrudiskerk
(Amaliadwarsstraat). De viering
begint om 19.00 uur.
Zondag 17 februari (zondag Invocabit) is de voorganger in de Marcuskerk ds Hans Koops. We beginnen met het veertigdagenproject, met verhalen over David. In
de Wilhelminakerk gaat ds Marian
van Giezen voor in een Pelgrimsdienst. Om 17.00 uur is er een
vesper in de Marcuskerk. Zie verder onder ‘Vespers in Zuidoost’.
Woensdag 20 februari is er een
oecumenische vesper in de Johannes-Bernarduskerk. Voorganger is pastor Hans Harmsen. De
vesper begint om 19.00 uur.
Ook dit jaar is er, samen met de
geloofsgemeenschap JohannesBernardus, een veertigdagenboekje gemaakt. Op zondag 10
februari ligt het klaar in de Marcuskerk.
Ook kan er weer een huispaaskaars besteld worden. Uiterste
besteldatum: woensdag 20 februari..

De Oudersoos Marcuskerk
heeft op 14 februari Henk
Griffioen als gastspreker. Hij
vertelt over zijn ervaringen op
de pelgrimsroute Santiago de
Compostella. We beginnen om
half drie in de grote Marcuszaal
en we gaan door tot half vijf. De
zaal gaat open om twee uur. Ook
als u nog geen lid bent, bent u
van harte welkom. Bijdrage in
de kosten: € 1,50. Wie behoefte
heeft aan vervoer kan contact
opnemen met Cor van Rijswijk,
telefoon 2888 597.
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de Marcuskerk. Zie verder elders
in dit nummer.

Pniëlkerk –
Triumfatorkerk
(West)

Zaterdag 16 februari houdt de
kerkenraad een bijeenkomst om
met de gemeente verschillende
toekomstmogelijkheden te bespreken. De afgelopen maanden zijn allerlei zaken onderzocht; nu is het tijd voor keuzes.
Hoewel dit natuurlijk een flinke
aanslag betekent op de vrije zaterdag hoopt de kerkenraad
toch op een grote opkomst!
Van 11.00 tot 15.00 uur in de
Triumfatorkerk, inclusief lunch.
Meer details volgen in de wekelijkse nieuwsbrief.
Op Valentijnsdag (14 februari)
is er opnieuw een ‘Matters of
the Soul’-avond voor jongeren
in Lombok. Het programma van
20.00 tot 22.00 uur in Molen de
Ster heeft als thema: ‘Liefde is
een werkwoord?’.
De
vastentijd
begint
op
Aswoensdag (13 februari) met
een jongerenavond over ‘vasten’
in de Pniëlkerk. Een maaltijd met
restanten van de voedselbank,
waarbij we onderzoeken wat we
willen loslaten in de weken op
weg naar Pasen.
Tijdens die veertigdagentijd is
er elke woensdagavond een
korte oecumenische vesper, om
19.00 uur in de kapel van de
Dominicuskerk. Het overkoepelende thema is ‘Nieuw leven’; de
lezingen zijn uit 1 en 2 Samuël.
De vieringen worden gekenmerkt door stilte en mogelijkheid tot inkeer. Aan het eind van
elke viering wordt een lied uit
Taizé gezongen. Het onderwerp
van de eerste viering, 20 februari,
is: ‘Ontzag voor het leven’.
Zondag 10 februari gaat ons gemeentelid ds Jaspert Slob in de
Pniëlkerk voor in een dienst van
Schrift en Tafel. Op Kanaleneiland
is dan een oecumenische dienst
in de katholieke kerk, waarin
ds Pieter van Winden en pastor Gerard Martens voorgaan.
Een week later opnieuw iemand uit de eigen gemeente in
de Pniëlkerk, namelijk Sijbrand
Alblas. In de Triumfatorkerk gaat
dan ds Harry Zeldenrust voor,
emeritus-predikant uit Utrecht.
Ten slotte nog even de Actie
Kerkbalans: hebt u uw toezegging
al ingeleverd?

Zondag 10 februari, de vijfde
zondag van Epifanie, gaat ds
Aline Barnhoorn voor. Ko
Zwanenburg is organist. We
lezen Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5:
1-11, over de wonderbare visvangst. De leerlingen zwoegen de
hele nacht. Bij het aanbreken van
de dag zien ze Jezus op de oever
staan die hen aanraadt het net
over de andere boeg te gooien.
Een vreemde opdracht, maar
het blijkt zeer de moeite waard!
Daarnaast lezen we Jesaja’s roepingsvisioen, waarin hij door een
engel wordt genezen van zijn onreine lippen. Geheimzinnige teksten, die spreken over geen alledaagse, maar wel zeer menselijke
ervaringen met Gods grootheid.
We zingen psalm 138, een loflied
op Gods goedheid en gezang
163, dat spreekt van een mensenzoon die van ver komt, maar
ons toch heel na staat. Daarmee
sluiten we de epifanietijd af, om
van kleur te wisselen, de weg
naar Pasen in te slaan.
Op woensdag 13 februari is het
Aswoensdag, het startpunt van
de veertigdagentijd. Om 19.00
uur is er een korte ‘aswoensdagdienst’ in de St. Gertrudis
parochie aan de Amalia
dwars
straat, waar alle Klaaskerkgemeen
teleden van harte voor
zijn uitgenodigd. Opnieuw een
oecumenisch moment in het
leven van beide wijkgemeenten!
In deze dienst ontvangen we en
‘assenkruis’ waarmee ons, op
weg naar Pasen, wordt duidelijk
gemaakt dat we ‘stof zijn en tot
stof wederkeren!’.
Zondag 17 februari, de eerste
zondag van de veertigdagentijd
op weg naar Pasen, zal er in de
Nicolaïkerk een speciale ‘woestijnviering’ zijn. Het thema van
de woestijn is gekozen naar aanleiding van de lezing van deze
zondag, Lucas 4: 1-13: de verzoeking van Jezus in de woestijn. Het
bijzondere aan deze viering zal
zijn dat we met elkaar een soort
woestijnreis zullen maken. Er zullen diverse woestijnbeelden zijn,
een klaagmuur, een hoek voor
voorbeden en een hoek voor Binnen de gemeente zijn we al
stilte en meditatie. Ook de mu- druk met de voorbereidingen
ziek, de liederen van cantorij en voor de veertigdagentijd. Aan
de gemeente en de overweging deze periode wordt ook veel
sluiten aan op het thema. De aandacht besteed binnen de kin| TuindorpKerk
Nicolaïcantorij zingt de grego- Nieuwe
dernevendienst.
Via de Utrecht
kinderneriaanse introïtus voor de eer- vendienst willen we de kinderen
ste zondag van veertigdagentijd: meer betrekken bij deze periode
Invocabit me (Psalm 91) van die natuurlijk weer wordt afgesloMaurice Pirenne (1928-2008) en ten op eerste paasdag. Alle kindehet motet ‘Heb dich weg, Satan’ ren in de basisschoolleeftijd zijn
van Melchior Franck (1579- elke zondag, tijdens de dienst, van
1639). Bij de voorbereiding van harte welkom om mee te doen.
deze viering zijn betrokken De kinderen uit de oudste groeKlassie Kil, Andrieske Hoeksema, pen van de basisschool krijgen
Mirjam de Zeeuw, Gottfrid van vanaf deze periode elke week
Eck, Ko Zwanenburg en ds Dirk weer de gelegenheid om de
Neven. Berry van Berkum is de basiscatechese te volgen.
organist.
Om 17.00 uur is er een vesper in
vervolg op pagina 11

kerk

25 januari 2013

in
de

kerk stad

10

Lezer, maar geen abonnee?

‘KidSjes’

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!

REPARATIE

J

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

Klokkenatelier
Jan Haasnoot
Voor al uw klokken en
barometers
(reparatie en verkoop)
Vleutenseweg 320,
Utrecht.
Tel: 030-6034247
www.klokken-barometers.nl

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.

HULPVERLENING

Voor een bescheiden
bedrag komt u in meer
dan 4000 gezinnen, plm.
10.000 lezers, die elke
veertien dagen Kerk in
de Stad lezen.
advertenties@
protestant-utrecht.nl.

TUINAANLEG

www.narratio.nl

Hoveniersbedrijf

TUINLAND
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

Woninginrichting

Ter Hoeve

Voor meubelovertrekken
en meubelreparaties
Bel: (030) 26 17 605
en wij komen langs voor
prijsopgaven.

“Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand...”
Gezang 293
Verdrietig en vol respect voor de positieve houding
waarmee zij in het leven stond, geven wij u kennis van
het overlijden van onze dierbare nicht en oudtante

Olga Elisabeth Lancee-den Bult
weduwe van Egbert Lancee
* Utrecht, 1 december 1916 † Utrecht, 22 januari 2013
Namens de familie:
B.F.Westerweel
De uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben
plaatsgevonden op dinsdag 29 januari.
Correspondentieadres:
B.F.Westerweel
Rubenslaan 19
3723 BN Bilthoven

Reisboekhandel

Interglobe
Reisgidsen

Landkaarten
(overzichtskaarten
en deelkaarten
van - bijna - alle
landen ter wereld
*

Vinkenburgstraat 7
3512 AA Utrecht
telefoon 030-2340401

www.kerkboek.nl

Afscheid.
Een mensenleven waardig.

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Gevoelens van verdriet, woede,
pijn en gemis strijden om voorrang. In de periode 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 handen 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 kleinschalige 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 uitvaartverzorging, nazorg en gedachtenisvormen. Het
InformatieCentrum is dinsdag, donderdag en vrijdag
geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Een afspraak maken 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.

PCB

UITVAARTZORG
David van de Waal · Tineke Ouwerkerk · Liesbeth Kramer · Peter van Bennekom
Donaudreef 25
3561 EL Utrecht
Dorpsstraat 6 3433 CH Nieuwegein

Telefoon [030] 262 22 44 dag en nacht
Telefoon [030] 605 16 30 dag en nacht

in de stad
Alle kerkgebouwen zijn
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Kerkgebouwen aangegeven met * zijn voorzien
van een aangepast toilet.

protestantse kerken
binnen de PGU
Bethelkerk *

De M. Keizerlaan
Diensten: 10.00 u.
10-02 mw.ds T. Zijlstra,
Utrecht
17-02 dhr.W. van Holten,
tienerdienst
Domkerk *

Domplein
Diensten: 10.30 u.
10-02 ds N.J. de Jong-Dorland
17-02 ds N.J. de Jong-Dorland
Vespers, 19.00 u.
10-02 vesper
13-02 aswoensdag, vesper
17-02 vesper
Evang.-Lutherse kerk

Hamburgerstraat
Diensten: 10.30 u.
10-02 mw. ds C. Karrer
17-02 mw.ds C. van Opstal
Evang.-Lutherse kerk
De Wartburg
Kennedylaan
Diensten: 10.00 u.
10-02 mw.ds K. Storch
17-02 mw.ds E. Bakker
Jacobikerk *

St. Jacobsstraat
Diensten: 10.00 u.
10-02 ds A. Markus, doopdienst
17-02 ds A.J. Zoutendijk
Diensten: 17.00 u.
10-02 ds A.J. Zoutendijk
17-02 dr. P. van den Heuvel
Janskerk *

EUG Oek. Studentengemeente
Janskerkhof
Diensten: 11.00 u.
10-02 mw.ds J. Nottelman,
m.m.v. het Janskoor
13-02 19.30 u. mw.past. M.
Milder, aswoensdag
17-02 ds H. Pals
Johannescentrum *

M. van Parmadreef
Diensten: 10.30 u.
10-02 past. H. Schumacher,
eucharistieviering
13-02 19.30 u. aswoensdag,
werkgroep vieringen
17- 02 ds H.W.Wierda,
intrededienst mw.ds
E.Treurniet als buurtpastor voor Overvecht
Marcuskerk *

Wijnesteinlaan
Diensten: 10.00 u.
10-02 ds M.Trapman
17-02 ds Koops
17.00 u. dhr. H. van Manen,
vesper
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ke rkd i e n s t e n
Nicolaïkerk *

Nicolaaskerkhof
Diensten: 10.00 u.
10-02 mw.ds A. Barnhoorn
13-02 aswoensdag
17-02 ds D. Neven
Nieuwe Kerk *

Bollenhofsestraat
Diensten: 10.00 u.
10-02 ds B.C. van Wieren,
viering Heilig Avondmaal
17-02 mw.drs. E. Rodenburg
Oranjekapel *

Amsterdamsestraatweg
Diensten: 10.00 u
10-02 mw. L. Keuning
17-02 mw. J. Hsu
Pieterskerk,
Eglise Wallonne
Pieterskerkhof
Diensten: 10.30 u.
10-02, 17-02
Pniëlkerk *

Lessinglaan
Diensten: 10.00 u.
10-02 ds J. Slob, dienst van
Schrift & Tafel
17-02 dhr. S.Alblas
Roobolkapel

Corn. Roobolstraat
Diensten: 10.00 u.
10-02 geen viering
17-02 geen viering
Triumfatorkerk *

Marco Pololaan
Diensten: 09.30 u.
10-02 dienst in RK-kerk, ds
P. van Winden, viering
Heilig Avondmaal
17-02 ds H. Zeldenrust
Tuindorpkerk *

Van Riellaan
Diensten: 10.00 u.
10-02 mw.drs. I. van Keulen
17-02 ds P.J. Rebel, dienst
van Schrift & Tafel
Wilhelminakerk *

Hobbemastraat
Diensten 10.00 u.
10-02 dienst in Marcuskerk
17-02 mw.ds M. van Giezen,
pelgrimsdienst
andere kerken
Baptisten Gemeente

Utrecht ‘Silo’
Herenstraat 34-36
Diensten: 10.00 u.
10-02 ds A. Noordhoek
17-02 dhr. H. Baas

Doopsgezinde Gemeente*

Oudegracht 270
Diensten: 10.00 u.
10-02 mw.ds A. van der
Zijpp
17-02 ds A.J. Noord

Geertekerk, *

Remonstrantse Gemeente
Geertekerkhof
Diensten: 10.30 u.
10-02 ds H. Siebrand
17-02 ds A.Wieringa
Gemeenschap
Wladimirskaja

Zorgcentrum Hart van
Lombok
Kanaalstraat 197
Diensten: 10.30 u.
10-02 geen viering
17-02 vad. P. Brenninkmeijer
Kerk van de
Verkondiging van de
Moeder Gods

Springweg 89
Diensten: 09.00 u.
10-02 36e Zondag na Pinksteren
17-02 37e Zondag na Pinksteren
Holy Trinity Church

Van Limburg Stirumplein
Diensten: 10.30 u.
10-02 Sung Eucharist, Rev. D.
Maudlin
14.30 u. Choral Evensong,
Rev. D. Maudlin
13-02 20.00 u. Solemn
Eucharist, Rev.D.
Maudlin
17-02 Sung Eucharist, Rev. D.
Maudlin
Huis van Vrede

Hart van Noord school, Geallieerdenlaan
Diensten: 11.00 u. met Marokkaans ontbijt
10-02 dhr. G. Koop
17-02 dhr. G. Bosch
ICF Utrecht
Mattheuskerk

Hendrika van Tussenbroeklaan 1a
Diensten: 14.00 u., engelstalig
10-02 J.W.Wüllschleger
17-02 J.H. Bonhof
Jeruëlkapel, *
Vrije Evangelische

Gemeente Ivoordreef
Diensten: 10.00 u.
10-02 ds B. Louwerse, Maaltijd van de Heer
17-02 mw.ds E. Spee
Leger des Heils

Schooneggendreef 27H
Diensten: 10.00 u.
10-02 luit. M. Potters
17-02 maj. F.Westmaas en
maj.W. Graafland
Nederlands
Gereformeerde Kerk

Jeruzalemkerk
Troosterlaan
Diensten: 09.30 u.
10-02 ds M. Janssens
17-02 ds A.W.Vos
Diensten, 17.00 u.:
10-02 ds R. Roest
17-02 ds J. Cooiman- Bouma

Oecumenische onderwegkerk Blauwkapel

Swellengrebel

Oud-Katholieke
Parochie Utrecht Ste
Gertrudis

Tamarinde

Kapeldwarsweg
Diensten: zondag 10.30 u.
Geen dienst tot Pasen 2013

Willemsplantsoen 2
Diensten: 10.00 u.
10-02 prof. J.Visser
13-02 19.30 u. past.A. Duurkoop,Aswoensdag
17-02 past.A. Duurkoop
ziekenhuizen

Burg. F.Andreaelaan
Diensten: 10.00 u.
10-02 ds H. Zeldenrust
17-02 geen viering
Neckardreef
Diensten: 10.30 u.
10-02 mw. ds N. Meynen
17-02 mw. Lam
Tolsteeg

Saffierlaan
Diensten: 10.30 u.
10-02 ds P. Pannekoek
17-02 onbekend
Transwijk

Heidelberglaan
Diensten: 10.00 u.
10-02 mw.past. M.Wisse
17-02 past. P. Buis

Hof van Transwijk 16
Diensten: 10.30 u.
10-02 ds J.E. Riemens, dienst
van Schrift & Tafel
17-02 dhr. C.Verweij

Diakonessenhuis

Tuindorp-Oost

AZU Stiltecentrum

Bosboomstraat
Diensten: 10.00 u.
10-02 ds F. Kruijne
17-02 mw.ds I. Haijtink,
dienst van Woord &
Tafel
St. Antonius ziekenhuis
(voormalig Mesos) locatie Oudenrijn

van Heuven Goedhartlaan
Diensten: 10.00 u.
10-02 ds J.J.Tersmette
17-02 past.W.A. Smit

Winklerlaan
Diensten 10.00 u.
10-02 geen viering
17-02 dhr. G.J. Kroon
Zuylenstede

Perudreef 8
Diensten: 10.00 u.
10-02 mw.ds A. v.d. SchrierCuperus
17-02 A. Hubers
door-de-week

St. Antonius ziekenhuis
(voormalig Mesos) locatie Overvecht

Getijdegebeden in de
Domkerk

Paranadreef
Diensten: 10.30 u.
10-02 mw. ds N.Th. Overvliet
17-02 mw. ds A. Hoffmann

Maandag
7.00 uur Ochtendgebed
Maandag t/m zaterdag
12.30 uur Middaggebed
Zondag en woensdag
19.00 uur Avondgebed

Willem Arntsz Huis

Kapel Hoog Catharijne

Lange Nieuwsstraat
Diensten: 10.30 uur
10-02 drs. B. van Empel
13-02 mw.drs. K. van Roermund,Aswoensdag
17-02 mw.ds L. Meiling

Godebaldkwartier
Diensten ma. t/m vr.: 12.45–
13.00 u
Zaterdag 11.00 u. eucharistie
VRIJDAG

`t Huis aan de Vecht

zorgcentra
Alb.van Koningsbruggen

Beneluxlaan
Diensten: 10.30 u.
10-02, 17-02

Zorgcentrum de
Bijnkershoek

De Lichtkring

Eykmanlaan
Diensten: 17.00 u.
10-02 mw.ds N. Meynen
17-02
Rosendael

Costa Ricadreef
Dienst: 19.30 u.
08-02 geen dienst
15-02 geen dienst

Indusdreef
Diensten: 10.45 u.
10-02 mw. R. Prins, dienst
van Woord & Tafel
17-02 onbekend

Van Bijnkershoeklaan
Diensten: 15.00 u.
ZATERDAG
Axion locatie Dr. J.N.Voorhoeve
Van Heuven Goedhartln 3
Diensten: 10.30 u
Wolvenplein gevangenis
Wolvenplein
Diensten: 10.00 u.
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AGENDA
zaterdag 9 februari
15.30 uur Wilhelminakerk,
concert voor orgel en orkest
met Wilfred Folmer en
symfonieorkest VUSO
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek met
het Koor van de Domcantorij
20.00 uur Jacobikerk,
uitvoering Hohe Messe van
Bach door vocaal ensemble
Coqu
zondag 10 februari
10.00 uur Dominicuskerk
(Händelstraat), viering
‘Russische Winterdag’ volgens
Byzantijnse ritus
12.00 uur lutherse kerk
(Hamburgerstraat),
koffieconcert door vocaal
ensemble Ars Nova Trajectina
dinsdag 12 februari
16.00 uur Theehuis Domkerk,
leerhuis Samuël met ds Netty
de Jong-Dorland
20.00 uur Pieterskerk,
28ste Nicolaas van der
Mondelezing door prof.dr.
Renger de Bruin
woensdag 13 februari
20.00 uur Ontmoetingskerk
IJsselstein, informatieavond
over Iona
donderdag 14 februari
20.00 uur Joods Cultureel
Centrum MerkAz
(Magdalenastraat 1a), literair
concert Orion Ensemble met
schrijfster Sanne Terlouw
zaterdag 16 februari
10.30 uur Graalhuis
(Nieuwegracht 51),
themaochtend ‘De lijdende
knecht’
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek met
Domorganist Jan Hage
zondag 17 februari
16.00 uur Geertekerk,
concert Nederlandse Bach
Vereniging: ‘Bach en Corelli’
woensdag 20 februari
19.00 uur Dominicuskerk
(Händelstraat), oecumenische
vesper met thema: ‘Ontzag
voor het leven’
19.00 uur Johannes
Bernarduskerk (Oranje
Nassaulaaan), oecumenische
vesper
19.30 uur Oranjekapel,
oecumenisch avondgebed
veertigdagentijd
20.00 uur NicolaasMonicakerk (Boerhaaveplein),
debat over slavernijverleden.
20.00 uur In De Driehoek
(Willemsplantsoen),
theologenlezing prof.dr. Peter
Nissen, over ‘geloof en macht,
een dubieus duo’

LEESROOSTER
vervolg van pagina 9
Jan Wilten leidt deze groep kinderen al jaren in, in de geheimen van
de Bijbel en de kerk. Hij doet dit
met veel enthousiasme waardoor
de kinderen ook vaak enthousiast
terugkomen na een uurtje praten
op de dinsdag, woensdag of donderdagavond.
Natuurlijk staat ook de kerk elke
zondag vanaf 9.45 uur weer voor
iedereen open. De diensten beginnen om 10.00 uur.
De Tuindorpkerkgemeente is nauw
verbonden met het verzorgingstehuis Tuindorp-Oost. Ook hier zijn
er geregeld op zondag diensten.
Deze beginnen om 10.00 uur. De
komende periode gaan op de zondagen 17 februari en 17 maart ach-

tereenvolgens de heer G. Kroon
en mevrouw Van de Vlist voor.

Zuilen (Bethelkerk en
Oranjekapel)
Bethelkerk

De Zoutmankring heeft in samenspraak met een groep in ZuidAfrika het afgelopen jaar aandacht
geschonken aan 2 Samuël 1: 1-21.
Daarom is de leidraad in deze viering: Onrecht, schaamte, lust en geweld. We kozen voor deze dienst
het thema: ‘Met het oog op Tamar’.
Het is een heftige lezing! Er zijn
enerverende gesprekken aan voorafgegaan en nu zochten we ook nog
een vorm voor een interculturele
viering. Wij denken… dat is gelukt!
Hester Oosterbroek, Margreet
Zoutman, Sifra op ‘t Land, Tineke
Zijlstra bereidden deze dienst voor.

Zuid-Afrika heeft een eigen inbreng,
want hun vertegenwoordiger van
de groepen is met zijn vrouw deze
week te gast in Nederland. Samen
met hen krijgt de dienst inhoud.We
beginnen de viering op 10 februari
met zingen om tien minuten voor
tien uur. Welkom om mee te doen.
Het kerkcafé in de Bethelkerk is op
elke eerste zondag van de maand
van 14.30 tot 16.30 uur. Als wijkgemeente willen we gastvrij en
kerk in de wijk zijn. Zo hopen we
de mensen uit de buurt te bereiken. Elke maand willen we iets extra’s aanbieden. Bijvoorbeeld een
mooie voorjaarswandeling, zingen
met kinderen, een workshop. Dit
zal gaandeweg ingevuld worden.
Aansluitend is er gelegenheid voor
wie dat wil om deel te nemen aan
bijvoorbeeld een gebedsmoment,

een vesper of zangdienst. Dit kan
per maand wisselen. Loop gerust
eens binnen. Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij Albertine
en Gerrit Verweij, telefoon 2468
336 of via de e-mail: albertineverweij@gmail.com.

De komende weken
vermeldt het leesrooster van het Nederlands
Bijbelgenootschap de
volgende bijbelgedeelten:
zo 10 feb
ma 11 feb
di 12 feb
wo 13 feb
do 14 feb
vr 15 feb
za 16 feb

1 Samuel 14:16-30
1 Samuel 14:31-46
1 Samuel 14:47-52
1 Samuel 15:1-23
1 Samuel 15:24-35
1 Samuel 16:1-23
1 Samuel 17:1-30

zo 17 feb
ma 18 feb
di 19 feb
wo 20 feb
do 21 feb
vr 22 feb
za 23 feb

1 Samuel 17:31–18:5
1 Samuel 18:6-30
1 Samuel 19:1-24
1 Samuel 20:1-23
1 Samuel 20:24–21:1
1 Samuel 21:2–22:5
1 Samuel 22:6-23

kerk stad
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de
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Kunst, muziek en teksten voor de veertigdagentijd in het Graalhuis

‘De lijdende knecht’ eerste
thema in reeks van drie

Elly Bakker, Dina Bouman-

In het Graalhuis aan de Nieuwegracht (nummer 51) zijn
tijdens de veertigdagentijd drie themaochtenden op
zaterdag, van 10.30 tot 12.00 uur. De bijeenkomsten
met een afgerond thema rond kunst, muziek en teksten
worden geleid door Wil Arts.
Op 16 februari is het thema: ‘De lijdende knecht’. Aan de orde komen
het zestiende-eeuwse Isenheimer Altar van Mathis Gothart Nithart
en de devotie voor de Man van Smarten.
Op 9 maart is het leidende thema: ‘Ze dacht dat het de hovenier was.’
Het gaat die ochtend over de vrouwen onder het kruis en bij het lege
graf.
De laatste van de drie themaochtenden is op 23 maart. ‘Opstanding
en Opstand’ is dan het thema, met als inspirerende basis zowel de
Johannes Passion van Heinrich Schütz, als ook kruiswegstaties en hongerdoeken.
Lunch
Na afloop van elke van de drie ochtenden is er een gezamenlijke
lunch; voor koffie en thee wordt gezorgd. De deelnemers nemen zelf
hun maaltijd mee. De kosten bedragen tien euro per ochtend.
Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met Hermien
van Sloten van het Graalhuis: degraal@planet.nl of met drs Wil Arts:
wh_artsfilo@hotmail.com.
* De vrouwen onder het kruis. Panagia in Kadros Kreta, tweede helft veertiende eeuw.

predikant Citypastoraat Domkerk.

Donderdagavond 21 februari is Eddy Reefhuis, predikant van de Oude Kerk in
Amsterdam te gast in het
Domcafé voor de jaarlijkse
Hans van der Werf lezing.
Eddy Reefhuis is als oudpredikant in Utrecht en
als gastpredikant in de
Domkerk voor velen een
bekende. De avond begint
om 20.00 uur.

Hans van der Werflezing in
de Domkerk
* Eddy Reefhuis in de Oude Kerk
van Amsterdam.
de kerk of in de stad? ‘Een tempel
zag ik in haar niet’, zegt het visioen van het nieuwe Jeruzalem in
Openbaring. Is dat een belofte of,
voor de kerk althans, toch ook
een bedreiging? Over die vraag
wil ik het graag hebben. En dan
zo, dat de lezing het gesprek niet
verhindert.”

Ds Hans van der Werf was de
initiatiefnemer en inspirator van
het Citypastoraat Domkerk. In
1979 is hij overleden. Jaarlijks
organiseert het Citypastoraat
Domkerk een Hans van der
Werflezing.
Openbaring 21
De lezing van Eddy Reefhuis start
in Openbaring 21. Hij schrijft in
de voorbereiding op deze lezing: “In Openbaring 21 krijgen
de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde gestalte in een stad. Geen
grazige weiden of een paradijselijke tuin, maar een stad. Zo komt
die hemel op aarde. Dat die stad
in de Bijbel ook bij uitstek het
maaksel is van mensen waarin ze
zich proberen te verschuilen, zijn
ze in Openbaring niet vergeten.
In de voorgaande hoofdstukken
is uitgebreid de val beschreven
van Babylon. Dat is vanaf de toren van Babel het symbool van
zulke steden die zichzelf proberen te verheffen.”
Het nieuwe Jeruzalem
“Daartegenover staat in Openbaring dat het nieuwe Jeruzalem

Amsterdam-Utrecht
Amsterdam en Utrecht zijn allebei grote steden met een specifieke betekenis voor de citykerken. De vraag is echter ook: ‘Is er
een verschil tussen Amsterdam
en Utrecht, en wat is dan het verschil?’ En brengt dat ook verschillen met zich mee voor de wijze
waarop de kerken zicht presenteren?

de omgekeerde beweging maakt
en vanuit de hemel neerdaalt.
Het nieuwe Jeruzalem is het
symbool voor: open staan van
wat er nog niet is en je ook niet
aan ziet komen, maar ineens toch
de werkelijkheid blijkt te zijn. Van
de neiging zichzelf te verheffen,
getuigen ook in onze tijd nog
altijd hoge torens, kerktorens incluis. Maar open voor iets nieuws
zijn ze ook onverminderd. Dat
is nog steeds een belangrijke re-

den waarom mensen hun dorpse
verbanden verlaten en naar de
stad trekken.
Die openheid voor wat niet is en
wat we ook niet zien aankomen,
waar vinden we die het meest: in

is een uitgave van de
PROTESTANTSE gemeente
Utrecht en verschijnt
als regel eens in de
Veertien dagen
Redactie

Wil Arts

Netty de Jong-Dorland,

kerk in de stad

Utrecht toen en nu
Eddy Reefhuis deed in 1975 belijdenis bij ds Van der Werf. Hij herinnert zich veel van de begintijd
van het Citypastoraat Domkerk.
Wat is hetzelfde gebleven en wat
is er veranderd? Wat is het verschil tussen toen en nu?
De avond is voor iedereen toegankelijk. Opgave vooraf is wenselijk.

Datum: donderdag 21 februari in het Domcafé. Tijd: 20.00 tot 22.00
uur. Presentatie en opgave: ds Netty de Jong-Dorland, telefoon
2400 660, e-mail: predikant@domkerk.nl. Ingang via het rode deurtje. Achter de Dom 1.

Noordermeer, Sietske Gerritsen,
Arie Moolenaar, Frans Rozemond
(DMO), vacature
hoofdRedacteur
Peter van der Ros
RedactieAdres
Eykmanlaan 433,
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542
fax 271 2888
email: kerkindestad@protestantutrecht.nl
Kopij kerkdiensten mailen naar:
preekrooster@protestant-utrecht.nl
WIJKCORRESPONDENTEN
Citypastoraat Domkerk: Bram
Schriever. Eglise Wallonne:
Anneke van Steenwijk. EUG
(Janskerk): Remco Hoff.
Jacobikerk: Stevien Gardenier.
Marcus-Wilhelminawijk:
Anne-Marie Rutgers.
Nicolaïkerk: Steven Slappendel.
Nieuwe Kerk: Karin Oostenbruggen.
Overvecht:Anneke de Klerk.
West (wijkgemeente Pniëlkerk
Triumfatorkerk): Henno Willering.
Tuindorpkerk: Jan Verkerk. Zuilen:
(Oranjekapel) Annemieke Schuur,
(Bethelkerk) Tineke Zijlstra.
Sluitingstijd
Tien dagen voor verschijning,
berichten negen dagen voor
verschijning 10.00 uur.
Administratie
Eykmanlaan 433,
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542
abonnement@protestant-utrecht.nl.
Voor een abonnement op Kerk in
de Stad vragen wij per adres een
bijdrage van 30 euro per jaar in de
productie- en verzendkosten. Elk jaar
ontvangt u in april een acceptgiro om
de betaling te voldoen.
Advertenties
Eykmanlaan 433,
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542
Tarief op aanvraag, sluitingstijd tien
dagen voor verschijning.
Aanleveren van advertenties:
advertenties@protestant-utrecht.nl.
BANKRELATIE
Kerk in de Stad te Utrecht
ING 766042.
Grafische verzorging
theologische uitgeverij Narratio®,
Gorinchem
www.narratio.nl

