kerk stad
in
de

verder in
dit nummer
Compassie

Jos de Heer

Jos de Heer is back in town.
De vroegere predikant van de
Nicolaïkerk rondde een project
van maar liefst veertien jaar
af: een commentaarserie over
Lucas en Handelingen. Een zoektocht naar wat Jezus voor de
mensheid betekent.Voor hemzelf
‘schuilplaats voor de ziel’. Op 26
april presenteert hij het laatste
deel in de Nicolaïkerk.
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Niet nog meer koopzondagen
Peter Klusener
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UTRECHTSE RAAD VAN KERKEN WIJST BESLUIT GEMEENTERAAD AF

voorzitter Utrechtse Stedelijke Raad
van Kerken

Theologe Karen Armstrong,
bekend van het ‘Charter for
Compassion’, is te gast op New
Connections Day, een grote
manifestatie op 12 april in de
Domkerk. Een programma over
werken aan verbindingen vol
gesprek, muziek, poëzie, zang
en theater, met de Vrede van
Utrecht als inspiratiebron.

Protestantse Gemeente Utrecht
www.pgu.nu

De Utrechtse gemeenteraad heeft onlangs gekozen voor invoering van de
koopzondag op alle zondagen van het jaar. Niet tot
genoegen van de Utrechtse
Stedelijke Raad van Kerken
(USRK). De USRK voert
verschillende bezwaren
aan tegen deze verruiming.
USRK-voorzitter Peter
Klusener zet de bezwaren
uiteen. Hij geeft ook aan
dat de Utrechtse kerken
het er niet bij laten zitten
nu de gemeenteraad het
burgerinitiatief heeft omarmd.

ment dat de koopzondagen de
kleine winkeliers verplicht open
te zijn en te werken op zondag,
of ze nu willen of niet. De zondagsopening is vrijwillig, maar
de kleine winkeliers, waar we er
in Utrecht veel van hebben en
die juist de charme zijn van de

Utrechtse binnenstad, kunnen
zich geen omzetverlies veroorloven. De 24-uurs economie
maakt het deze mensen moeilijk
om zich daaraan te onttrekken.
Daarin hebben we als kerken wel
degelijk een taak, want in onze
democratische samenleving is het

In de vergadering van de USRK
op 4 februari stelde iemand bij
de rondvraag de verruiming van
de koopzondagen aan de orde. Er
ontstond een levendige discussie
over de verschillende standpunten. Vanuit de christelijke traditie
hechten we waarde aan de zondagsrust.
Maar ook was er het praktische
bezwaar van het betaald parkeren op zondagmiddag van sommige binnenstadkerken die wat
later op de ochtend hun kerkdienst houden. De vraag was
ook: moeten wij als kerkelijke
gemeenschap, als minderheid in
deze geseculariseerde samenleving, onze christelijke moraal aan
de meerderheid opleggen die wel
graag op zondag winkelt?
Daar tegenover staat het argu-

ook zo dat minderheden ruimte
moeten krijgen hun geloofsovertuiging te volgen en van hun vrije
dag te genieten. Zondagsrust
garandeert voor zoveel mogelijk
burgers een vrije zondag, een dag
waarop men aandacht aan elkaar
kan geven, er tijd is voor bezinning en men kan genieten van
een stille stad.
Dat mag dan betuttelend klinken;
het neemt niet weg dat het des
zondags winkelende deel van de
burgers het andere deel van de
burgers een rustige stad ontzegt.
Het is goed om als USRK te laten
zien dat we geen heil zien in deze
24-uurs economie.
Het resultaat van de discussie
was dat het moderamen van de
URSK de opdracht meekreeg
om de Utrechtse gemeenteraad
per brief van ons standpunt op
de hoogte te brengen.
Zie verder pagina 4:
Na het raadsbesluit: alles
verloren?

Ikonen
* Een ikoon van de Moeder
Gods in het Niet Verbrandende
Braambos, 18e eeuw. Dit is
een van de pronkstukken op de
expositie ‘Goddelijke inspiratie’
die vanaf 10 april in Museum
Catharijnconvent te zien is. Een
bijzondere collectie ikonen uit
het Andrej Rublev Museum in
Moskou wordt getoond naast
voorbeelden van westerse religieuze kunst.

BRANDBRIEF UTRECHT-WEST AAN TWEEDE KAMER
Twaalf en een half jaar hoofd-/
eindredacteur van Kerk in de
Stad. Ga er maar aan staan.
Peter van der Ros stond eraan.
Sjouwend aan een journalistiek
hoogwaardig informatie- en opinieblad op het snijvlak van kerk
en samenleving.Arie Moolenaar
interviewt hem. En vakbroeder
Daan van der Waals wijdt zijn
column-van-de-maand aan Peter.

7/5
Jom Hasjoah

Ditmaal niet in een kerk maar
in een museum. Jom Hasjoah
– gedachtenis van de Sjoah
- sluit dit jaar aan bij de expositie ‘Beladen Treinen’ in het
Spoorwegmuseum. U kunt de
expositie bekijken en daarna aan
de Avondwake deelnemen.

8

‘Detentiebeleid is onmenselijk’
Daan van der Waals
28 vertegenwoordigers van
allerlei geloofsgemeenschappen in Utrecht-West
hebben in een brandbrief
een beroep gedaan op de
Tweede Kamer om het
detentiebeleid voor ‘ongedocumenteerde vreemdelingen’ drastisch te
veranderen. De geloofsgemeenschappen van christelijke, joodse en islamitische
achtergrond “protesteren
met kracht tegen het beleid
van de overheid waaruit de
humaniteit is verdwenen.”
Kamerleden zouden naar
hun inzicht druk moeten
uitoefenen op het kabinet
om gehoor te geven aan de
rapportages van Amnesty
International waarin het
Nederlandse detentiebeleid wordt gehekeld.
“Wij schamen ons Nederlanders
te zijn,”aldus de briefschrijvers,
onder wie ook een aantal protestantse predikanten en roomskatholieke pastores. Nederland
gaat prat op zijn vrijheidszin maar
“sluit al jaren mensen op die niets

anders ‘misdeden’ dan pogen te
ontsnappen aan een ellendig en
veelal levensgevaarlijk bestaan in
hun land van herkomst.” Formeel
gezien zijn ze vaak vluchteling,
maar niet erkend door de IND;
bij elkaar zo’n zesduizend mensen per jaar. Velen kunnen niet
worden uitgezet en komen dan
meestal weer op straat te staan.
Er zijn er die medische zorg nodig
hebben maar die niet krijgen, en
voor iedereen geldt dat detentie
beschadigt.
Criminelen beter af
Vasthouden mag naar internationaal recht, maar zelfs naar de
strenge internationale maatstaven
zitten veel mensen ten onrechte
vast, vervolgen de Utrechtse
briefschrijvers.
Veel vaker dan nodig en humaan
is worden mensen vastgezet. Het
Nederlandse beleid is in de loop
der jaren veel strenger geworden.
“Criminelen hebben aanzienlijk
meer rechten dan deze onschuldig vastgehouden mensen.” Als
voorbeeld wordt genoemd dat
criminelen vrij komen als er een
vormfout is gemaakt, terwijl
dit voor ongedocumenteerde
vreemdelingen niet geldt. Boven-

dien lijdt men vaak onder willekeur.
Vrede van Utrecht
“In het jaar dat in Nederland de
Vrede van Utrecht in 1713 wordt
gevierd en wij ook met blijdschap
stilstaan bij het feit dat 150 jaar
geleden de slavernij werd afgeschaft, lijkt niets geleerd te zijn,”
aldus de brief. “Omwille van de
menselijkheid die een van de
kernwaarden van onze samenleving wordt genoemd” is actie vanuit de Kamer vereist. “Wij zouden willen wonen in een land dat
voorbeeldig is inzake humaniteit.
Wij laten u ook als kiezers weten
dat voor ons een beleid dat van
de kwetsbaarste mensen in onze
samenleving slachtoffers maakt
uit den boze is.”
Hartenkreet
De brief van (vertegenwoordigers van) geloofsgemeenschappen in Utrecht-West is – vertelt
pastor Gerrit Jan Westerveld,
een van de initiatiefnemers en
ondertekenaars - ontstaan vanuit een vergadering van de Raad
van Religies Utrecht-West. Een
dramatische gebeurtenis rond
een asielzoeker uit het AZC, die

te horen had gekregen dat hij
definitief was afgewezen, was
de aanleiding. Enkele leden van
de Raad vonden dat niet langer
gezwegen kon worden. Via persoonlijke contacten breidde de
groep ondertekenaars zich verder uit. Pastor Westerveld: “Het
is een hartenkreet.Wij willen niet
alleen de minister, maar de hele
volksvertegenwoordiging hierop
aanspreken. Wij hebben zelf niet
de tools om te beoordelen wat
er in politieke zin precies gedaan
moet worden. Daar zijn anderen beter voor geëquipeerd. Wij
wijzen op de rapportages van
Amnesty International, de laatste
nog van december 2012, waarin
ernstig bezwaar wordt gemaakt
tegen het bovenmatig vasthouden van onschuldige mensen, en
wij sluiten aan bij andere acties
die her en der worden ondernomen. Amnesty wil dit voorjaar
de mensonterende situatie van
uitgeprocedeerde asielzoekers
breed onder de aandacht brengen.
Daar staan wij van harte achter.
En wij hopen natuurlijk ook dat
anderen onze brief zullen ondersteunen en dat Kamerleden er
iets mee doen.”
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Ik geloof in de
wederopstanding des vlezes
MEDITATIEF
MOMENT
het niet met veel andere woorden of beelden uit te leggen. Hoe
het zal zijn: we vinden er in de
Bijbel stamelende woorden voor;
beelden die iets trachten duidelijk
te maken.

* “God is de Levende en dit Leven is sterker dan de machten van de dood.”
Carol van Wieren
In de roman ‘VSV’ van
Leon de Winter komt de
vermoorde Theo van Gogh
na zijn overlijden terecht
in een soort hiernamaals.
Van daaruit moet hij als
engelenbewaarder iemand
op aarde bijstaan om
goede keuzes te maken.
Hij schrijft over Theo: “Hij
geloofde niet in uittredingen – hij geloofde dat alles
zou stoppen. Het is anders,
zo wist hij nu. Het denken
en waarnemen en beleven
hielden niet op. Alles ging
door. Maar anders.”
Als het gaat over vragen van
leven en dood kom je allerlei
opvattingen en vermoedens
tegen. De Sadduceeërs komen
bij Jezus met een vraag over de
opstanding. Zij geloven doorgaans niet in iets als een opstanding uit de doden. Ze accepteren

Met zijn rolstoel en de regiotaxi
komt Jan Wouters overal. ‘Kruimels’, zo noemt hij zijn belevenissen en gedachten die hij voor
Kerk in de Stad opschrijft.
Jan Wouters
Ik woon nu iets meer dan een jaar
in Swellengrebel en in die tijd heb
ik ook kennis gemaakt met allochtone werknemers. Voor die tijd
kwam dat in mijn leven niet zoveel
voor. Ook in de regiotaxi kom ik
veel allochtone chauffeurs tegen.
De kennismaking is heel plezierig.
Farida, een Marokkaanse verpleegkundige heeft me verteld dat ze
een man en twee jongens heeft.
Éen van twee en een half en een
van zeven jaar. Farida is dol op
haar jongens. Vaak vraag ik haar
hoe het met de jongens gaat. Dan
zegt ze niet alleen ‘goed’, maar ook
‘dank u’.

feitelijk alleen de eerste vijf boeken van Mozes en menen daarin
geen enkele aanwijzing te vinden
voor iets als opstanding. Evenmin voor iets als het bestaan
van engelen bijvoorbeeld. En ze
komen met hun vraag. Is het een
vraag om daarmee aan te tonen
dat opstanding uit de doden niet
reëel te verwachten is of is het
toch een vraag van ‘je weet maar
nooit’? Je kunt wel zeggen ‘dood
is dood’, maar of je daar blijvend
vrede mee kunt hebben en er
toch niet iets gaat knagen van een
vermoeden?
Zwagerhuwelijk
Iemand heeft zeven keer een
man gehad. Het zwagerhuwelijk
stond ervoor in dat er zorg was
voor deze vrouw en kans op
nakomelingschap. Daarin leefde
je eigenlijk voort. Een situatie die
helemaal niet zo vreemd is om
je voor te stellen. Uit het evangelie van Johannes weten we van
een vrouw die met vijf mannen

getrouwd is geweest. Hoe zit dat
dan precies als er een opstanding
is? Zo leven er zovele vragen.
Hoe zit dat nou precies? Met al
die mensen die stierven als zinloze slachtoffers in oorlogen
en geweld? Maar ook met onze
geliefde doden die wij in deze
periode misschien wel extra in
onze gedachten hebben? En zien
wij hen in zekere zin terug voorbij
de grens van de dood?
Vragen
Het is een beetje ‘in the air’ met
de kerkelijke gedenkdagen en
een televisieprogramma als Ode
aan de Doden. Zulke vragen kunnen ons bezighouden en soms
gebeurt er iets in ons leven waardoor die vragen wakker worden. En het eerste wat opvalt bij
het antwoord van Jezus is dat er
sprake is van een totaal andere
orde.We zullen zijn als de engelen
in de hemel. Ja, maar dat is nu net
het probleem, Jezus: we geloven
ook niet in engelen. En toch valt

Farida
Farida draagt ook een hoofddoekje.
Ze heeft ze in vele kleuren. De
hoofddoekjes passen altijd heel
goed bij de gekleurde rand van
haar witte jasje. Laatst was ik een
keer heel brutaal en ik zei tegen
haar dat ik haar ook wel eens wilde
zien zonder hoofddoekje. “Oh”, zei
ze, “dat kan hoor.” Ze haalde haar
telefoon uit haar jasje en zocht
naar foto’s.
Op één foto stonden haar twee
jongens met een vrouw met zwart
haar. Farida vertelde me dat niet
zij de vrouw was, maar haar zuster.
Daar was ik dus mooi in gevlogen.
Farida heeft scherpe humor en ze
kan mooi jokken.
Vanmorgen vertelde Farida me
weer iets nieuws. Ze vertelde me
dat zij en haar familie dol zijn op

oliebollen en appelflappen. Ik moet
eerlijk bekennen dat ik niet zo dol
ben op couscous, een Marokkaanse
maaltijd. Dat gele zand vind ik niet
zo lekker, maar vaak is er wel lekkere groente en lekker vlees bij.
Tulay is een Turkse vrouw, ze was
erg op me gesteld.Vaak zei ze tegen
me: “Als ik je maar even gezien heb
dan is het goed.” Tulay is getrouwd
en ze is nu in verwachting van haar
eerste baby. Ze vond het heel moeilijk om van ons afscheid te nemen.
Tulay is uitzendkracht en ze weet
niet of ze na haar zwangerschap
terug mag komen. Op de regiotaxi
kom ik regelmatig jonge allochtone
mannen tegen, mannen die ook nog
studeren. In de verzorging zijn er
vaak meer mogelijkheden voor een
gesprek.

Lichaam
Zo zoekt Paulus in een gedeelte
in de Corinthebrief (hoofdstuk 15) naar woorden en hij
beschrijft het als een geestelijk
lichaam. Niet direct voor te stellen maar een glimp ervan wordt
gezien in het opstandingslichaam
van Jezus na zijn verrijzenis. Hij
is er wel en Hij is er niet. Er is
herkenning en vervreemding. Hij
eet brood en vis en een gesloten deur is geen belemmering.
Jezus wordt de eerstgeborene
uit de doden genoemd omdat
Hij de eerste is die in dat opstandingslichaam werd opgewekt
uit de dood. En terugkijkend in
de Schriften vanuit dit paaswonder, valt ineens licht op talloze
Schriftplaatsen waar daarvan iets
klinkt. Dat God de Levende is en
dit Leven is sterker dan de machten van de dood.
Daarvan getuigt heel de Bijbel.
Weliswaar niet in één en dezelfde
taal met dezelfde beelden maar
in die veelkleurigheid. Zelfs in de
boeken van Mozes: Ik ben de God
van Abraham, Isaäc en Jacob. Hij is
het nog, want zij leven voor hem.
De Amstelveense predikant Harmen U. de Vries schreef onlangs
een boek: ‘Hoe worden de doden
opgewekt?’ met de ondertitel ‘Op
zoek naar de contouren van het
opstandingsbestaan’. Wanneer je
zo wat beelden onder elkaar zet
wordt er een glimp van een contour zichtbaar. Of, zoals Paulus
zegt, we zien door een spiegel, in
raadselen. Maar we zien wel iets.
Nieuwe schepping. Nieuwe hemel
en nieuwe aarde. Wederopstanding. Geestelijk lichaam. Veel verder kunnen we niet komen. Dan
wordt het speculatie en vermoeden van iets dat we niet ten volle
kennen.

KRUIMELS

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

Een hemels gezicht
En zij turen omhoog naar Hem
dromend over vergezichten
die Jezus
heeft getekend
Zijn woorden
klinken nog steeds
als een echo
naar de toekomst
voorbij de grenzen
van het zegbare en denkbare
hou niets vast
laat los
wie loslaat
ontvangt vrijheid
en geeft ruimte
voor de Trooster
Eddy Lie

GRENZEN
Op het perron van de taal
wachten woorden op mijn pen
zinnen reizen naar
uithoeken van de geest
zoeken naar wijd land
een hand vol letters
leest vreemde talen
in verre oorden
treinwielen horen
een onbekende melodie
ik zie de wereld
flitsen langs het raam
de conducteur draagt
mijn naam over de grens
Cobie Ruijgrok

Herinnering
Een vrouw,een boom,
beiden bloeiend
van nieuw leven,
staan in het nog natte gras.
De boom getooid met bloemen,
twee maal in een jaar.
De vrouw,getooid
met nieuw leven,
negen maanden lang.
Haar stoel uitgeklapt
in het door de zon
verwarmde gras.
De vogels zingen
van geluk.
Fredy Schild

in de stad
Vespers in Zuidoost
Op zondag 7 april is er om
17.00 uur een orgelvesper op
het koor van de Nicolaïkerk.
Voorganger is ds Harry Zeldenrust. Laura Zwanenburg,
viool, Jurriaan Zwanenburg,
cello, en leden van de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg werken mee. Organist is
Berry van Berkum.
De vespers hebben als thema
gedurende een aantal weken
‘de belofte’. In dat kader
wordt volgens het rooster
Genesis 15 gelezen. Het is een
verhaal over Abraham, dat begint met ‘Wees niet bang’ en
dan volgt de belofte. Je leeft
zonder angst als je vertrouwt
op de belofte. Deze houding
werd Abraham aangerekend
als gerechtigheid.
In de vesper klinken delen uit
de Partita II BWV 1004 van
J.S. Bach (1685-1750) en de
Prelude en siciliène van François Couperin (1668 -1733).

Zaterdagmuziek
Domkerk
Zaterdagmiddag 6 april geeft
het Trio da Fusignano (Sascha
Mommertz, blokfluit, Diederik
van Dijk, barokcello, en Marijn Slappendel, klavecimbel)
een concert in de Domkerk
te Utrecht. Het programma
is bedoeld als eerbetoon aan
Arcangelo Corelli van wie dit
jaar de 300ste sterfdag wordt
herdacht. Het concert is van
15.30 tot 16.30 uur.
Toegang gratis, collecte na afloop. Zie ook zaterdagmiddagmuziek.nl.

‘Oorlog en Vrede’
concert USQ
In Vredenburg Leeuwenbergh
trakteert het Utrecht String
Quartet
muziekliefhebbers
medio mei twee dagen op een
gevarieerd festivalprogramma.
De Vrede van Utrecht, dit
jaar 300 jaar geleden gesloten, is het vertrekpunt voor
de eerste festivalavond op
10 mei. USQ stelde een programma boordevol strijdlust,
angst, rouw en vrede samen.
Te horen zijn onder meer de
kosmische vrede van Bachs
contrapunt, de doodsstrijd
van Schubert en van de Amerikaan Crumb Black het tijdens de Vietnam Oorlog geschreven ‘Angels’. De acteur
Porgy Franssen geeft stem aan
ons geweten in Schönbergs
bloedstollende anti-oorlogstirade Ode to Napoleon,
waaraan ook pianist Ralph van
Raat medewerking verleent.
Op de tweede festivaldag ontmoet USQ Mikhail Zemtsov.
Na de wereldpremière van
Interlude van Bart de Vrees en
het kwartet Voces Intimae van
Sibelius bundelt het USQ zijn
krachten met deze veelonderscheiden Russische altviolist
voor de uitvoering van Beethovens Strijkkwintet.
Het concert ‘Oorlog en
Vrede’ op vrijdag 10 mei begint om 20.00 uur. Dat aanvangstijdstip geldt ook op zaterdag 11 mei. Kaartverkoop:
www.vredenburg.nl of aan de
kassa Vredenburg, telefoon
231 4544.
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KAREN ARMSTRONG EN AWRAHAM SOETENDORP HOOFDSPREKERS

New Connections Day:
werken aan compassie

Onno Yska

* Karen Armstrong.

Een dag vol gesprek, muziek, gedichten, zang en
theater waarin verbinding
met de ander en werken
aan compassie centraal
staan. Dat is de bedoeling van ‘New Connections
Day’, vrijdag 12 april in de
Domkerk met medewerking van een groot aantal
kerken en organisaties.
Aanleiding is de viering van
de Vrede van Utrecht 300
jaar geleden; een vrede die
los van religieuze verschillen tot stabiliteit leidde in
grote delen van de wereld
en voor grote groepen mensen. Bijzondere gasten zijn
de internationaal bekende
godsdienstwetenschapper Karen Armstrong en
Awraham Soetendorp.

stuk ‘As I Left My Father’s House’.
In dit stuk van New Dutch Connections vertellen vluchtelingen
met verschillende culturele en
religieuze achtergronden over
hun wereld. Een wereld van mensen die leven met de gevolgen
van vijandigheid, geweld, oorlog
en extremisme.
Als je deze verhalen hoort
draagt dat op unieke wijze bij aan
bewustwording van de overeenkomsten tussen diverse religies.
Bovendien slaat de voorstelling bruggen tussen migranten
en Nederlanders, maakt het de
vreemdeling minder vreemd.

diaken Citypastoraat Domkerk

Ondanks de vrede die in onze
samenleving heerst, zijn verschillen in geloofsovertuiging vaak nog
een bron van frictie en onbegrip.
Dit leidt ertoe dat veel nieuwe
Nederlanders zich onbegrepen of
achtergesteld voelen in de maatschappij. De New Connections
Day draait om het bouwen van
bruggen en het leggen van verbindingen tussen Nederlanders,
migranten en vluchtelingen.
Charter for Compassion
Tijdens een inspiratieochtend
met het thema ‘Van vervreemding
tot verbinding’ houden sprekers
en bezoekers zich bezig met de
vraag ‘Wat beweegt mij om het
goede te doen?’ Om te beginnen zijn er toespraken van Karen
Armstrong en Awraham Soetendorp. Godsdienstwetenschapper
Karen Armstrong komt speciaal
voor deze New Connections Day
Wieke de Wolff
straatpastor

Hoe zou het zijn om kinderen te
hebben, en ze niet te kunnen zien
opgroeien? Moeilijk, en pijnlijk,
zo begrijp ik van een vader. Hij is
afkomstig uit Oost Europa, en heeft
daar een woning, die zijn vader voor
hem liet bouwen. Maar in Nederland
heeft hij een ex-vrouw, en drie zoons.
Toen hij nog met haar getrouwd was,
had hij op grond hiervan een verblijfsvergunning. Nu niet meer. Hij
ziet zijn kinderen graag, en zij zien
hem graag. Het enige dat hij wil is
af en toe een tijd in Nederland zijn,
in hun buurt. ‘Als ik in mijn huis ben
(in Oost Europa) kan ik niet slapen,
ik moet steeds aan ze denken….’
Hij laat me foto’s zien: drie lachende
jongentjes. Afgelopen weekend heeft
hij hen bezocht, in het zuiden van
het land. Ik had treinkaartjes met
hem gekocht, en we hadden een
cadeautje uitgezocht: een voetbal.
Daar konden ze met z’n drieën
mee spelen – en hij kon met ze
voetballen als hij hen bezocht. Het
is goed gegaan, vertelt hij. Ze hebben gevoetbald, en hij is wat met ze
gaan drinken – zijn oudste zoon had
getrakteerd.
Op de dag dat ik treinkaartjes ging
kopen met de vader van de drie jon-

Na deze open, indrukwekkende
verhalen is er ruimte voor nagesprek. Aan dialoogtafels wordt
opnieuw gesproken over het
overkoepelende thema ‘Van vervreemding tot verbinding’ en de
vraag ‘Wat beweegt mij om het
goede te doen?’.

naar Utrecht. Armstrong, winnares van de TED prijs van 2008,
wil met het opstellen van haar
Charter for Compassion compassie
terugbrengen naar het centrum
van het religieuze, morele en
politieke leven. Ze stelt dat deze
kern van religies te veel uit het
oog wordt verloren, en ze pleit
dan ook voor het starten van een
interreligieuze dialoog: opnieuw
kijken naar de essentie van religie.
Na de toespraken volgt er een
gesprek onder begeleiding van
Annemiek Schrijver van de IKON

en Bright O. Richards van New
Dutch Connections. Zij gaan
in gesprek met de zaal en een
Council of Elders, die onder andere
bestaat uit Ineke Bakker, Christa
Anbeek, Mardjan Seighali en ds
Netty de Jong-Dorland. Het ochtendprogramma wordt afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd
verzorgd door de Utrechtse Eyup
Sultan Moskee.
Verhalen van vluchtelingen
Het middagprogramma bestaat
uit de opvoering van het theater-

Drie vaders
gens werd ik in het Catharijnehuis
aangesproken door een Hindoestaanse man. Hij kwam dicht bij me
staan en keek me samenzweerderig
aan. ‘Weet je nog, dat ik iets moest
regelen, met de kinderen? Dat weet
je toch?’ zei hij op gedempte toon. Ik
knik. ‘Het is gelukt!’ straalde hij. ‘Ik
heb een omgangsregeling!’ ‘Wat fijn
voor je!’ reageerde ik. Hier was hij al
zo lang mee bezig geweest… ‘Heel
hartelijk gefeliciteerd!’ Hij trok een
mapje uit zijn zak, opende het en
hield het me voor. Ik zag hem met
een lichte glimlach op zijn gezicht
staan, omringd door drie meisjes.
Eén is al een tiener, de andere zijn
wat jonger. ‘Mijn dochters!’ ‘Wat een
mooie meiden’, reageerde ik. ‘Ja hè.
Met haar heb ik een heel speciale
band.’ Hij wees naar het middelste
meisje, dat tegen zijn knie leunt. ‘Het
duurt nu weer even, maar ik ga ze
weer zien. En als ik een huis heb….
Dan mogen ze bij me op bezoek
komen….’ Hij slaakte een diepe
zucht en ik knik – dat zou fantastisch zijn. Het geeft hem kracht. Met
dit in het vooruitzicht heeft hij weer
goede moed om de taaie tijd op

straat vol te houden. Na hem nogmaals gefeliciteerd te hebben nemen
we afscheid. Hij straalt nog steeds.
Afgelopen vrijdag was de uitvaart
van een man die ik al jaren ken.
Regelmatig bezocht ik hem op zijn
kamer in het hostel. Zijn gezondheid
ging steeds verder achteruit – hij
had veel pijn. Op zijn nachtkastje
stond een foto. Twee jongens. ‘Ik bid
elke dag voor hen,’ vertelde hij me,
‘en voor hun moeder. Het is een
goede vrouw’. Dolgraag wilde hij
zijn kinderen nog eens zien – maar
hij vond dat dat niet kon zolang hij
nog drugs gebruikte. En afkicken
terwijl je al zo’n pijn hebt is zwaar.
Een tijdje later is hij te ziek om nog
in het hostel te wonen. Hij verhuist
naar een verzorgingshuis. Wanneer
ik hem daar bezoek vertelt hij vol
trots dat hij al een tijdje clean is. En
dat hij een van zijn zoons weer heeft
gezien. Na zijn overlijden circuleren
er foto’s. Twee zijn er die me bijblijven: een van hem als jonge man, hurkend bij het wiegje van één van zijn
kinderen. De ander van hem aan
het hoofd van een tafel in het verzorgingshuis – pratend en gebarend.

Het programma is gedeeltelijk
Engelstalig, en de delen zijn los
van elkaar te bezoeken. De toegang is gratis, maar de deelnemers wordt wel gevraagd om een
vrijwillige bijdrage.
U kunt zich aanmelden via newdutchconnections.nl/reserveren
onder vermelding van 12 april.
Meer informatie is ook te vinden
via vredevanutrecht2013.nl.
Partners van de dag zijn:
Interreligieus Beraad UtrechtWest, ULU Moskee, LJG Utrecht,
Eyup Sultan Moskee, Pniëlkerk,
Antoniuskerk,Vrede van Utrecht,
Kerk in Actie, Remonstrantse
gemeenschap, UAF, Oranjefonds,
Mozeshuis Amsterdam, Centre
for Humanities van de UU en de
Domkerk.

VAN DE
STRAAT

Rechts van hem zit zijn zoon, bijna
volwassen. Hij luistert met licht
geopende mond naar zijn vader.
Drie heel verschillende vaders. Wat
ze gemeen hebben is dat het verlangen naar hun kinderen een bron
van kracht is, die hen boven hen
zelf uittilt. Mooi om daar getuige
van te zijn.
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CULTURELE ZONDAG OP 14 APRIL: ALEGRIA!

Tango van de Hoop in de Domkerk
van hymnes. Pagura schreef ook
zelf hymnes en werd bekend om
zijn tango’s van de hoop. Tegenover het vaak fatalistische wereldbeeld in de Zuid-Amerikaanse
tango muziek zette hij een trend
van christelijke tango’s, waarin het
evangelie en de hoop de leiddraad
vormen. Hiermee zette hij een
Latijns-Amerikaanse trend in om
de muziek van het volk ook in de
kerk te gebruiken.

Conny van Lier

kerkelijk cultureel werker Domkerk

De traditionele ZuidAmerikaanse tango is een
dans van passie en tragiek.
De tragiek van het bestaan.
De Latijns-Amerikaanse
mensenrechtenactivist bisschop Pagura gebruikte de
tango als muziek in zijn
kerk. Hij schreef er teksten bij, die de tango tot
een dans van leven vanuit de Hoop maakte. Op
Culturele Zondag ‘Utrecht
Danst’, zondag 14 april, is
iedereen welkom om tango
te dansen bij het saxofoonorkest Cabrales van
Remko Majoor. Het orkest
speelt verschillende ZuidAmerikaanse tango’s en de
Tango van de Hoop.
Federico José Pagura was als
Argentijnse bisschop een groot
voorvechter van de mensenrechten. Begonnen als leraar,
studeerde hij theologie in Argentinië en in de Verenigde Staten
en werd hij in 1950 tot pastor
in de Methodist Church gewijd.
In de jaren ’70 werd hij bisschop
van Costa Rica en Panama. Weer
terug in Argentinië ontpopte hij
zich als mensenrechtenactivist
en pleitbezorger van de oecumene. Hij werd voorzitter van
de Latijns-Amerikaanse Raad
van Kerken en was oprichter van
de Ecumenical Movement for
Human Rights in 1976. Tijdens de
dictaturen in Chili en Argentinië
hielp hij vluchtelingen en steunde
hij in stilte de dwaze moeders van

(vervolg van voorpagina)
Drie dagen na de USRKvergadering van februari was er nog geen tijd
geweest de brief te sturen. Wel zagen we op TV
Utrecht de Utrechtse gemeenteraad al zijn besluit
nemen om de koopzondagen te verruimen naar alle
zondagen. De christelijke
partijen CDA en CU hielden nog vurige pleidooien
tegen deze verruiming,
maar het mocht niet
baten. Ook een voorstel
van de SP om de behandeling van dit burgerinitiatief uit te stellen, om zo
de tegenstanders van meer
koopzondagen de gelegenheid te geven een verzoek
voor een referendum in te
dienen, haalde het niet.

* BISSCHOP PAGURA: …evangelie
en hoop als leiddraad…
de Plaza de Mayo. In de jaren ’80
werd hij bisschop van de Methodist Church in Argentinië. Vanuit
deze positie werd hij een van de
co-presidenten van de Wereldraad van Kerken.
Pagura was van jongs af aan geïnteresseerd in poëzie en muziek.
Zo zat hij in een comité dat een
interkerkelijke liedbundel uitbracht, Cantico Nuevo, waarvoor
hij 77 Spaanse vertalingen maakte

Dansen in de Domkerk
Op de Culturele Zondag Utrecht
Danst, zondag 14 april, gaan we
in de Domkerk tango’s dansen.
Iedereen die dat wil mag in de
prachtige kerk tango dansen.
Het saxofoonorkest van Remko
Majoor zal van 14.00 tot 15.30
uur met een 14-koppige band
spelen. Op gezette tijden zullen
we aandacht vragen voor bisschop Pagura en zijn Tango van
de Hoop. Door zijn boodschap in
de vorm van een tango te brengen plantte Pagura de boodschap
van Hoop diep in de ziel van de
Latijns-Amerikanen.

We Have Hope
1. Because He came into the world and into history,
because He broke the silence and the agony,
because He filled the earth with His glory,
because He was light in our cold night.
Because He was born in a dark manger,
because He lived sowing love and life,
because He opened up the hard of heart
and lifted up downtrodden souls
Chorus: Therefore we have hope today,
Therefore we fight on tenaciously today,
Therefore today we look confidently
on the future of this land of mine.

Aan deze middag werken mee
het Saxofoon Orkest Cabrales
van Remko Majoor en de Cuba
Contactgroep van het Citypastoraat Domkerk. En wij zijn op
zoek naar dansers! Geef je op bij
kcw@domkerk.nl of kom op de
Culturele Zondag van 14.00 tot
15.30 naar de Domkerk. Entree
vrij, collecte bij de uitgang.
Cuba-zondag
Zondag 14 april is het ook Cubazondag. Door het gemeentecontact met Cuba zullen in de kerkdiensten van El Jordan in Havanna
in Cuba en in de Domkerk
dezelfde lezingen centraal staan.
Hans Spinder, werkzaam geweest
in Cuba namens Kerk in Actie, en
ds Netty de Jong-Dorland zullen voorgaan in de dienst. Samen
houden zij een dialoog-preek.
Kernwoord van de dienst is ‘alegria’: ‘vrolijkheid’.
De kerkdienst begint om 10.30
uur. Na afloop van de dienst
bent u van harte welkom bij het
lunchbuffet met gerechten uit de
‘wereldkeuken’.

2. Because He attacked the ambitious merchants
and denounced evil and hypocrisy;
Because He exalted the children, the women,
and rejected those who burn with arrogance.
Because He bore the cross of our suffering
and because He tasted the bitterness of our ills;
because He accepted to suffer our condemnation
and thus died for all mortals.
Chorus
3. Because a dawn saw His great victory
over death, the fear, the lies;
now nothing can hold back His history
or the coming of His eternal kingdom.
Chorus

Na het raadsbesluit:
alles verloren?
Het burgerinitiatief met steun
van de grootwinkelbedrijven en
Hoog Catharijne werd door de
meerderheid van de raad overgenomen. Het referendum onder
de Utrechtse bevolking in 2005
dat zich uitsprak tegen deze verruiming werd door de voorstemmers (waaronder D66!) genegeerd.
Betaald parkeren
Nu het besluit een feit is, wil dat
nog niet zeggen dat we als kerken de nieuwe situatie ongemerkt kunnen laten voorbijgaan.
Allereerst is er het praktische

probleem van het betaald parkeren, waar kerkgangers van binnenstadskerken last van ondervinden
en dat vooral schrijnend is voor
hen die van de auto afhankelijk zijn,
zoals ouderen. De Protestantse
Gemeente Utrecht heeft al het
voortouw genomen om hier actie
op te ondernemen.Voorts kunnen
we als kerken van de nood een
deugd maken door tegenwicht te
bieden. Dus waarom niet meer
kerken openstellen voor bezinning, stilte en muziek als dienst aan
het winkelend publiek? De USRK
ontvangt graag uw reacties met
ideeën op usrk@ziggo.nl.

Evaluatie in 2015
Is de strijd dan helemaal verloren? Via uw stem voor de
gemeenteraadsverkiezingen in
2014 kunt u uw invloed uitoefenen, want in de nieuwe samenstelling van de raad komt er in
2015 een evaluatie van de effecten van de wekelijkse koopzondagen.
Daarnaast loopt er een landelijke actie tegen de verruiming
van de winkeltijden, want formeel is de Winkeltijdenwet nog
niet gewijzigd. Een petitie kan
worden getekend via: tegenverruiming.nl/.

Boeken +
in Dominicus
De Nieuwe Dominicus – Dominicuskapel, Palestrinastraat
1a - start dit voorjaar met een
serie zondagavonden ‘Boeken
+’. Telkens staat een literair
werk centraal. Grieta Felix
vertelt kort wat over de inhoud en licht er één aspect uit:
de achtergrond van een personage, de relatie met een bepaald schilderij of muziekstuk,
de historische achtergronden
et cetera. Het is niet nodig om
het boek van tevoren te lezen.
Zondag 7 april gaat het om
Post voor mevrouw Bromley van
Stefan Brijs. Dit boek geeft
een indringend beeld van de
invloed van de Eerste Wereldoorlog op het leven van
gewone mensen, in het bijzonder op de vriendschap
tussen twee jonge jongens. In
de loopgraven vinden soldaten troost en afleiding in de
schoonheid van de gedichten
van Keats, zoals blijkt uit de
brieven die zij aan hun vriendinnen schrijven. In haar lezing
gaat Grieta Felix tevens in op
het werk van deze negentiende-eeuwse Engelse dichter uit
de Romantiek en bespreekt zij
enkele van zijn gedichten.
Zondag 26 mei staat Vaslav
van Arthur Japin centraal.
Begin twintigste eeuw was
Vaslav Nijinski tien jaar lang
de sterdanser van de Ballets
Russes. Op zijn negenentwintigste stopte hij. Hij sprak
daarna bijna geen woord meer.
Arthur Japins roman is op zijn
leven gebaseerd. Grieta Felix
houdt een lezing over dit Russische dansgezelschap, dat
furore maakte maar ook rellen veroorzaakte vanwege de
nieuwe manier van dansen. Zij
laat afbeeldingen van de onorthodoxe kostuums en decors
zien en fragmenten horen van
de balletmuziek van Ravel en
Stravinsky.
Grieta Felix studeerde klassieke talen en kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van
Groningen en is sinds zeven
jaar journaliste bij Nieuwegein
dichtbij. Daarnaast geeft zij
lezingen en cursussen over
kunst, cultuur en literatuur.
Boeken+
Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of telefoon 065115 9690 (Magda de Jong).
De entreeprijs bedraagt €7,50
(inclusief consumptie). Zie
ook denieuwedominicus.nl.

Christenen in
Nigeria
De 37-jarige jeugdleider Habila werd afgelopen november in bijzijn van zijn vrouw
en zoontje door zijn hoofd
geschoten, omdat hij weigerde moslim te worden.
Door een wonder overleefde Habila deze aanslag.
Om aandacht te vragen voor
de situatie van christenen in
Nigeria, houdt Stichting De
Ondergrondse Kerk (SDOK)
woensdagavond 17 april een
bijeenkomst met Nigeriaanse
christenen. Habila is een van
de sprekers. De bijeenkomst is
in de Mattheuskerk, Hendrika
van Tussenbroekplantsoen 1a,
aanvang 20.00 uur. Meer informatie op sdok.nl/bijeenkomsten.

in de stad
Terugblik op
bezoek Nativity
Church

Sinds 1994 bestaat er een
vriendschapsband
tussen
de Protestantse Gemeente Utrecht en the Nati
vity
Church uit Accra, Ghana.
In het kader van deze vriendschapsband bezocht een delegatie van acht Ghanezen in
december Utrecht. Dinsdag
9 april wordt er teruggekeken op dit bezoek, maar ook
vooruitgeblikt naar de toekomst van de vriendschapsband met the Nativity Church.
De bijeenkomst vindt plaats in
de Pniëlkerk, Lessinglaan 33. U
bent welkom vanaf 19.45 uur
voor koffie en thee, waarna
om 20.00 uur het programma
begint. De avond is afgelopen
om 21.30 uur.
Aanmeldingen graag via ghanacomite@gmail.com
of
telefoon (Arja Smits) 0619742633.

Gidsen gezocht
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PRESENTATIE WERK JOS DE HEER IN NICOLAÏKERK

Afgeronde commentaarserie
Lucas en Handelingen
Op 26 april presenteert Jos de Heer
in de Nicolaïkerk het laatste deel
van zijn serie commentaren op het
evangelie naar Lucas en Handelingen. ‘Commentaar op Handelingen,
Jezus’ Geestkracht wereldwijd’ luidt
de titel. Hiermee is een eind gekomen aan een veertienjarig project.
Jos de Heer

oud-predikant Nicolaïkerk

Na veertien jaar rond ik
mijn project af met de
verschijning van het vierde
deel van de serie commentaren op het evangelie van
Lucas en Handelingen. Een
zoektocht naar wat Jezus
voor de mensheid betekent.
Jezus is voor mij het summum van mens zijn. Als ik
onderweg met Lucas de
verhalen over Hem hoor,
wil ik léven. Jezus heeft
laten zien hoe liefdevol en
barmhartig God is, mild
en vol vergeving voor alle
mensen. Dat is eigenlijk
mijn antwoord op de vraag
‘wie is Jezus?’
Jezus heeft geen religie of kerk
gesticht met regels van wat
hoort en wat niet hoort, van wie
er wel of niet bijhoren. Hij heeft
een universele beweging op gang
gebracht van reisgenoten die
samen deze weg van het leven
willen bewandelen. Hoe zich dat

Onder de naam Kerken Kijken Utrecht gaan alweer voor
het 31ste jaar de deuren van
twaalf binnenstadskerken (de
Domkerk meegerekend) open
voor iedereen die het leuk
vindt een kerk van binnen te
bekijken. Het seizoen start op
28 juni en duurt tot en met
14 september. In die periode
zijn vrijwel alle kerken vijf
dagen per week open.
De vele vrijwilligers die aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en een oogje in
het zeil te houden zijn vaak
enthousiastelingen die houden van Utrecht, van geschiedenis, cultuur en mooie verhalen. Dit jaar zijn veel nieuwe
gidsen nodig omdat in veel
kerken de openingstijden verruimd zijn.
Wat men u aanbiedt: een interessant en nuttig introductieprogramma, een feestelijke
opening en afsluiting van het
seizoen, een gratis jaarlijkse
excursie en de mogelijkheid
om buiten het seizoen lezingen en activiteiten bij te
wonen. Er is een reisvergoeding voor mensen die buiten de stad Utrecht wonen.
Mocht dit u aanspreken, kijk
dan op kerkenkijken.nl. U
kunt u aanmelden via de site
of bij KKU, Boomstede 283,
3608 AN Maarsen, tel. 0628262223, g.irrgang@tele2.nl.
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* JOS DE HEER: “schuilplaats voor de ziel…”
na Jezus ontwikkeld heeft, vertelt
Lucas in het tweede deel van zijn
geschiedwerk, Acta (Handelingen
van de apostelen).
Na voltooiing van het derde deel
in 2008 kreeg ik een hartstilstand;

ik ben dankbaar dat ik daarna
door mocht.
Luchtkasteel
Genoten heb ik al die jaren van het
wonen in mijn luchtkasteel. Hier

Aanstekelijke Peter
Daan van der Waals
Het was tijdens de cursus ‘Een
kerkblad dat boeit’, in een zaaltje
van de Bethlehemkerk in Hilversum. Collega Peter van der Ros en
ik gaven die cursus enkele jaren
lang aan redacteuren van protestantse en katholieke kerkbladen die
zich wilden laten bijspijkeren. Twee
bijeenkomsten op verschillende
momenten in het ‘leesseizoen’.
We lieten hen delen in onze - en
natuurlijk ook elkaars - ervaringen
en inzichten en gaven hen opdrachten mee om te oefenen. Heel nuttig,
maar het is altijd afwachten of de
vlam in de pan staat in een groep
mensen die elkaar niet kennen. Ik
sprak over de gewenste werkwijze
van een kerkbladredactie en ik
deed mijn best, maar de vonk sloeg
nog niet echt over. Totdat ik kennelijk een snaar raakte. ‘Ga er op af,’.
zei ik, en ik bedoelde met die simpele woorden: wacht niet af wat er
op jouw redactieadres binnenkomt,
maar wees actief! Zet je voelhorens
uit, speel in op het nieuws, interview,
schrijf artikelen, benader mensen,
doe wat!
WOW, THAT ’S IT, dacht een deelneemster uit Den Bosch op dat
moment, en ze veerde helemaal
op. Ze zag het licht! Bij thuiskomst
sloeg ze direct de hand aan de
ploeg. Ze overtuigde haar mederedacteuren dat het anders moest,
haalde de grauwsluier die over haar
blad hing weg, en enkele maan-

den later stuurde zij mij trots haar
Paasnummer toe, als bewijs dat het
uitgezaaide zaad vrucht had gedragen. Niet zonder ontroering nam ik
dat nummer tot me, en ditmaal was
de beurt aan mij om WOW,THAT ’S
IT te roepen.
Een leuke herinnering, maar ik wil
– via die kerkbladcursus - het toch
vooral over vriend en collega Peter
hebben. Hij viert zijn koperen jubileum als hoofd-/eindredacteur van
Kerk in de Stad. Eind 2000 maakte
hij zijn opwachting om mij in die
functie op te volgen. Daarover elders
méér. Maar hij is voor mij zoveel
meer dan mijn opvolger. In 2001
kwamen wij opnieuw in contact met
elkaar, omdat ik samen met Werend
Griffioen het initiatief had genomen
voor landelijke werkdagen op het
brede terrein van kerk en communicatie. In die oecumenisch opgezette
werkdagen – drie maal gehouden, in
Ede, Zwolle en Zeist – had Peter een
actief aandeel met een workshop
over ‘de stille kracht van de folder’.
Hij schreef ook een desbetreffend
hoofdstuk in het boekje ‘Kerk in de
Markt’, dat naar aanleiding van die
werkdagen bij Narratio verscheen.
De kerkbladcursus in Hilversum was
een volgend project in onze samenwerking. Maar onze missietochten
brachten ons op meer plaatsen:
Silvolde, Vorden, Maartensdijk. Zo
spraken wij in Vorden in een soort
mis voor twee heren de classis Zutphen van de PKN toe, en verzorgden
wij aansluitend adviezen over vorm

en inhoud voor zestien bij die classis
betrokken kerkbladredacties.
Ik geloof dat wij een mooi span met
elkaar vorm(d)en. Twee missionarissen, onvermoeibaar strijdend voor
verbetering van de kerkelijke publiciteit, maar qua karakter heel verschillend. Daardoor vullen wij elkaar wellicht goed aan. Ik ben de man van
de gedegen voorbereiding, de grote
lijnen, de afspraken en een rustige,
bezonken presentatie ter plaatse,
die echter wat saai kan uitpakken.
Peter bereidt veel minder voor en
vertrouwt op zijn niet geringe improvisatievermogen. Hij weet mensen
te boeien door zijn enthousiaste
betoogtrant, zijn flux de bouche en
de vele voorbeelden uit vooral zijn
werk voor Kerk in de Stad waarmee
hij anderen aanvuurt om er in eigen
situatie iets moois van te maken.
Gevoegd bij zijn hartelijke persoonlijkheid is dat wel iets waardoor
mensen zich laten meenemen.
Op bijzondere wijze heb ik dat ervaren in het Gelderse Silvolde, waar wij
enkele jaren geleden een studiedag
verzorgden voor de redacties van
elf katholieke parochiebladen in de
Oude IJsselstreek. De mensen zaten
daar eigenlijk niet voor hun lol. Kardinaal Eijk had verordonneerd dat
de elf parochies binnen een jaar
moesten fuseren tot één. Hoe nu
met de parochiebladen, die natuurlijk allemaal verschillend waren en
waarvan de redacteuren helemaal
geen zin hadden in een fusie? Noodgedwongen zou men geleidelijk naar
elkaar toegroeien en intussen de

zocht en vond ik bijna dagelijks
een schuilplaats voor mijn ziel te
midden van de platte, onttoverde
wereld waar de aanwezigheid van
goden, engelen, dromers, visionairen en profeten zo onvanzelfsprekend is.
Vaak vroeg ik me af - of vroegen
anderen mij - waar ik het voor
doe. Waar ben ik mee bezig, wat
is het nut en de relevantie dagelijks met mijn neus boven een
bijna tweeduizend jaar oude
Griekse tekst te zitten? Het antwoord was door de jaren heen
hetzelfde en eenvoudig. Probeer
het maar te laten. Het licht dat
hieruit opstraalde en me meenam
op weg naar een andere wereld,
voedde mijn passie naar leven.
Maar het maakte me ook onrustig over de schaduwen die het
deed oplichten in mijn eigen ziel
en de wereld waarin ik leef.
Deze boeken zijn tot stand gekomen door een bevruchting van
geconcentreerd wetenschappelijk
en ambachtelijk hoofdwerk met
de ontvankelijke houding van de
verwondering van het hart volgens
de eeuwenoude kerkelijke traditie
van de ‘lectio divina’ waarin naar
een spirituele betekenis gezocht
wordt. Met de twee vleugels van
de wetenschappelijke benadering
en de geestelijke komen de oude
woorden los uit het stof van hun
verleden en presenteren zich op
verrassende wijze met hemelse
energie in ons hier en nu.

VAN DAAN

kwaliteit versterken. Maar niet alle
aanwezigen waren er enthousiast
over dat uitgerekend twee geheide
protestanten hen op dat punt de
les kwamen lezen… De sfeer aan
het begin was te snijden. Langzaam
ontdooide het gezelschap, en toen
wij ’s middags de mensen aan het
werk zetten om ideeën te bedenken
voor een mooi kerstnummer – want
Kerst kwam eraan -, was de stemming opperbest. Aan het eind was
men ons heel dankbaar, en de duim
die de aanwezige pastor bij het
afscheid nemen omhoog stak illustreerde dat. Hoe dat kwam, vraagt
u? Ik wil mijn eigen aandeel niet
onder tafel schuiven, maar schrijft u
het maar grotendeels op het conto
van aanstekelijke Peter!
Zie ook pagina 7: Kerkblad blijft
bindmiddel.
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spelen, lezen, zingen, geloven

Sharification
Pia ten Hoeve
Op de crèche hebben ze
het over ‘samen spelen,
samen delen’, in de kerk
hebben we het over een
‘diaconale houding’, maar
bij jongeren kun je het
tegenwoordig ook ‘sharification’ noemen. Het is
heel hip. Delen en lenen is
het nieuwe bezitten in de
jongerenwereld. Bezitten
blijkt ontzettend achterhaald te zijn. Ik verzin het
niet, uit onderzoek blijkt
het een echte trend te worden onder jongeren.
Natuurlijk zit er achter dat
samen delen niet altijd een heel
idealistische levenshouding maar
vaker een heel praktische. Bezit
is fijn, maar het kost wel geld en

dat heb je niet altijd. En dan is
delen een heel goede optie. Een
auto delen, muziek delen, spullen
delen. Praktisch dus, soms een
noodoplossing, maar ook een
oplossing die heel duurzaam is.
En een duurzame wereld is er
een waarin niet alleen rekening
gehouden wordt met de eigen
belangen, maar ook gekeken naar
de effecten van onze levensstijl
voor mensen ergens anders in
de wereld en de generatie die
na ons komt. Ik kan er niets aan
doen, maar je moet dan toch wel
aan het lied van Huub Oosterhuis denken.
Blijf niet staren op wat vroeger was
Sta niet stil in het verleden
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen
Het is al begonnen, merk je het
niet.

Een leuk buurtgericht initiatief
is Peerby. Een klein bedrijfje
met grote doelen, zeggen ze
zelf. “Wij geloven in ‘wij’ en niet
alleen maar in ‘ik’. Door mensen
in contact te brengen en te laten
delen proberen we een alternatief te bieden voor de wegwerpcultuur. Goed voor de planeet,
goed voor je buurt, goed voor
ons en goed voor jou,” schrijven ze op hun website. Je kunt
gewoon via de website spullen
aanbieden en kijken wie in jouw
omgeving iets aan te bieden
heeft. Gereedschap, een rugzak,
tuinspullen, een trap. Een uitgelezen manier om in contact te
komen met je buurtgenoten.
Sister2Sister
Een initiatief waarin het wat
meer om de bewustwording
gaat is Sister2Sister. Een initiatief

van Stichting Oikos. Speciaal voor
vrouwen organiseren ze workshops waarin je je eigen bonbons
maakt en daarvan geniet, maar
ondertussen ook een kijkje krijgt
in de wereld van de vrouwen die
werkzaam zijn in de cacao-industrie. Hebben zij net zoveel plezier
van chocola als jij, onder welke
omstandigheden werken zij, hoe

kun je bijdragen om hun positie
te verbeteren? Een mooie combinatie van creativiteit, informatie
en genieten. De workshops van
Sister 2Sister zijn voor (jonge)
vrouwen vanaf 16 jaar, maar ook
voor moeder-en-dochtergroepen.
Vraag ze aan bij oikosxplore@
stichtingoikos.nl.

OP ZOEK NAAR ART OF LIFE IN INDONESIE

Jongeren gezocht voor Togetthere-reis
Togetthere is het internationaal jongerenprogramma van ICCO en Kerk
in Actie. Samen met jongeren zetten
zij zich in voor een wereld zonder
armoede en onrecht. De organisaties werken samen met partners
in alle werelddelen. Op korte termijn zoeken ze jongeren van 16 tot
24 jaar die deze zomer negentien
dagen naar Indonesië willen gaan
om de ´Art of Life´van Indonesiërs
te ontdekken.
Pia ten Hoeve
Wil je eens wat anders dan
een strandvakantie? Wil je
op ontdekkingsreis, je horizon verbreden, kennismaken met een andere cultuur
en de mensen daar echt
leren kennen? Ga dan deze
zomer mee naar Indonesië.
Wie wonen daar eigenlijk?
Wat zijn de problemen en
uitdagingen die de mensen
daar dagelijks tegenkomen? Hoe gaan ze om met
tegenslagen en waar genie-

Rob van Essen

columnist en predikant
(ex-Utrecht West)

In de stoel van de kapper voel ik mij
altijd wat ongemakkelijk. Eenmaal
de bril afgezet ben ik volkomen
overgeleverd aan het vakmanschap
van de kapster. ‘Beetje gedekt?’
vraagt ze dan. Neerkijkend op mijn
kale kruin zijn de dames altijd te beleefd om te zeggen: ‘Zal ik niet alles
gelijk weg halen?’ Enfin, om mij heen
zijn er altijd gezellige gesprekken,
maar ik onderga het ritueel zwijgend. Over het weer heb ik weinig
nieuws te melden en de vragen die
de kapster stelt kan ik meestal met
een sober ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden.
Maar laatst was er zowaar de kans
inhoudelijk aan de praat te komen.
‘Wat gaat u morgen doen?’, vroeg
ze. ‘Dan leid ik een kerkdienst’, reageerde ik.Welaan, nog een kans om
van mijn geloof te getuigen ook!

Geknipt
– ‘Bent u pastoor?’
–‘Nee, dominee’.
–‘Mogen die ook niet trouwen?’
–‘Nee hoor, ik ben gelukkig
getrouwd’.
–‘Maar behalve de mis opvoeren,
doet u dan nog meer?’
–‘Van alles, bezoekwerk en
gesprekskringen’.
Ze knipte mijn wenkbrauwen bij en
zei: ‘Maar dat is toch niet veel werk.
Ik ken helemaal niemand die naar
een kerk gaat.’
Het was weer even ongemakkelijk stil. Zo kun je dus opgroeien in
Nederland. Je gaat tot je zestiende
naar school, volgt een beroepsopleiding, maakt vrienden en vriendinnen en geen idee wat kerkmensen
doen of bezielt. Of wat het verschil
is tussen dominee en pastoor, mis

en woorddienst. Terwijl dat soort
gedachten door mijn hoofd gaan,
zegt ze met enige verwondering in
haar stem: ‘U bent volgens mij de
eerste dominee die ik knip.’ Als ze
mij later mijn jas aanreikt wenst ze
mij een goede zondag toe.
Onderweg naar huis bedenk ik dat
ik weer aan de buitenkant ben blijven steken. Dan wórdt de stilte verbroken en kom ik niet verder dan
wat uiterst summiere informatie
over mijn tijdsbesteding en huwelijkse staat. Het is een ontmoeting
die onbarmhartig de werkelijkheid
weerspiegelt die we met een geleerd
woord ‘secularisatie’ noemen. Het
christelijk geloof is terug gedrongen in kleine enclaves, waarvan
de leden nauwelijks nog in contact

ten ze van in het leven? Wat
is hun manier van leven,
hun Art of Life?
Togetthere daagt jou uit om
samen met elf andere jongeren
(16-24 jaar) deze zomer negentien dagen naar Indonesië te gaan.
Samen met je groepsgenoten
ga je actief aan de slag. Je onderzoekt een aantal thema’s als vrijheid, vriendschap, werk en vrije
tijd. Ook met de lokale bevolking
onderneem je veel: je praat, je
denkt, je lacht en je werkt samen.
Zo ontdek je veel van het dagelijks leven van de Indonesiërs en
van hun levenskunst.
Terug in Nederland
Wat is er mooier dan jouw kennis en ervaring te delen met
zoveel mogelijk mensen? Na
afloop vertel je anderen over
jouw ontdekkingstocht in Indonesië: je houdt presentaties en/
of ludieke acties voor groepen
mensen in je eigen omgeving.
Daarnaast organiseer je acties

komen met kapsters en taxichauffeurs. Ondanks alle missionaire en
kerkplantende initiatieven, weten
we nauwelijks wat er zich in die
wereld afspeelt. Daar kom je niet
ver met kleurige folders, preken voor
de leek of twitterende voorgangers.
Ook evangelisch enthousiasme weet
de geseculariseerde werkelijkheid
niet echt te raken. Even waren de
‘jeugdkerken’ een hype, even sta
je met genezingscampagnes in de
aandacht, om vervolgens te zien dat
mensen hun heil en ‘belevenis’ elders
zoeken.
Natuurlijk is er alles vóór dat we vanuit de kerken af en toe verrassend en
creatief van ons laten horen. Maar
belangrijker is het om als gemeente
zorgzame samenleving te zijn, biddend en wachtend tot ons het juiste
woord gegeven wordt. Volgens een
oud verhaal moet dat voldoende zijn
om onverschilligheid en onwetend-

om € 1.000 of meer bij elkaar te
brengen voor de partnerorganisatie van Kerk in Actie in Indonesië. De steun van je omgeving
en/of kerkelijke gemeente kan
je hierbij helpen. Ook zijn er
mogelijkheden om dit in groepsverband binnen het Changemakerprogramma van Togetthere
te doen.
Wanneer
Van 25 juli tot 13 augustus is de
reis en in juni moet je beschikbaar zijn voor twee voorbereidingsweekenden. Je betaalt €
1.450 als bijdrage aan de voorbereidingsweekenden, reis- en
verblijfskosten.
Aanmelden
Word jij één van de twaalf jongeren die aan deze reis gaan
deelnemen? En vind jij het leuk
om je ook na de reis in te zetten
voor Indonesië? Stuur dan zo
snel mogelijk je motivatiebrief
en CV naar hanneke.van.den.biggelaar@togetthere.nl.

IN-DRUK

heid te genezen. Want Gods Geest
kent de weg naar de harten van
mensen. Zij is daar geknipt voor.

in de stad
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PETER VAN DER ROS, EINDREDACTEUR MET VISIE

‘Kerkblad is een bindmiddel’
Dit jaar, op 1 april, is Peter van der Ros twaalf en een half jaar eindredacteur
van Kerk in de Stad. Een goede reden om hem eens in het zonnetje te zetten. Een redacteur werkt immers vaak op de achtergrond om een goed blad
tot stand te brengen. Nu dus eens op de voorgrond. Graag ga ik met hem in
gesprek over ons mooie blad en zijn betrokkenheid hierbij.
Arie Moolenaar
Allereerst willen we je
als redactieleden en lezers van harte feliciteren
met dit jubileum. In deze
jaren is de (toen nog)
Samen op Weg gemeente
te Utrecht sterk veranderd. Kerkgebouwen zijn
gesloten, wijkgemeenten
samengevoegd en de gemeente is nu volop een
protestantse gemeente.
Hervormd en gereformeerd
trekken samen op en zien
uit naar de komst van
de Evangelisch Lutherse
Gemeente Utrecht. Deze
ontwikkelingen hebben
ook het kerkblad niet onberoerd gelaten. We zijn
nieuwsgierig wat dit voor
het blad en jou zelf betekent.

met mijn broer, later alleen en
weer later met collega-kerkbladredacteuren gaf ik groepstrainingen in journalistiek en communicatie. Daar kwam rond de
eeuwwisseling het initiatief ‘Kerk
in de Markt’ bij: een veelzijdige
communicatietraining op kerkelijk erf. Met onder andere Casper
Dullemond, Rob van Essen, Klaas

schien ooit actief toe behoorden.
Als journalist vind ik dan dat ook
die tien kerkbladen kwalitatief
hoogwaardig dienen te zijn.”
“Hetzelfde geldt – gold, moet ik
helaas zeggen, want ook dit initiatief ging teloor aan geldgebrek –
voor de wekelijkse programma’s
van Radio Oecumene Utrecht.
Vanaf 2002 tot aan de beëindiging van dit prachtige project in
2006 mocht ik het (vrijwilligers)
werk coördineren. Omdat we
op de kabel zaten en niet in de
ether – in de ogen van de overheid is kerkenwerk kennelijk niet
multicultureel genoeg – dacht ik

ontmoeten en dat deed ik dus.
Voor het Diaconaal Missionair
Orgaan mocht ik aan het begin
van dit millennium een krant
samenstellen, de zogeheten Kerkenwerkkrant, waarin het DMOwerk in al zijn facetten naar voren
kwam. Daarvan heb ik veel geleerd
en zodoende netwerken uitgebreid. Enkele jaren later verscheen
het onderzoek waarin tot uiting
kwam hoeveel ‘de kerk’ in geld
omgerekend voor de samenleving
in de stad doet. Ruim acht miljoen
euro op jaarbasis! Dat moet voor
de seculiere wereld toch een eyeopener zijn.”

We zijn benieuwd hoe jij in Utrecht
eindredacteur bent geworden.
Kende je het blad, ben je gevraagd?
Wat trok je aan?
Peter: “Een kleine annonce in
dagblad Trouw in de nazomer van
2000 – ik was net naar Deventer
verhuisd, maar dat terzijde – trok
mijn aandacht. De Samen op
Weg gemeente Utrecht zocht
voor haar tweewekelijkse informatieblad Kerk in de Stad een
freelance eindredacteur. Dat was
– en is nog steeds – werk dat mij
spreekwoordelijk op het lijf is
geschreven. Een mailtje met niet
veel meer dan die inhoud leverde
een sollicitatiegesprek en aanstelling in deze functie op.”
Oecumene
“Het werk van kerkbladredacteur spreekt me daarom zo aan
omdat ik enerzijds diep overtuigd ben van de oecumene en
anderzijds van journalistieke
huize ben. Mijn vader, hij hoopt
dit jaar 99 te worden, heeft me
dit gen kennelijk meegegeven: hij
schreef al voor kranten vanaf zijn
zestiende, tot aan zijn tachtigste
– of misschien nog wel langer.
Daarbij komt, dat de kerk in de
brede zin des Woords me aantrekt, je zou ook kunnen zeggen:
me niet loslaat.”
“Dit werk is mij
spreekwoordelijk
op het lijf geschreven”
“Mijn twintig jaar ervaring als
dagbladjournalist bij uitgeverij
Wegener kwam mij als zelfstandige goed van pas. Eerst samen

* Peter van der Ros: ...”We doen ons best om informatief te zijn op het snijvlak van kerk en samenleving”...
van der Kamp, Werend Griffioen
en Daan van der Waals gaf ik
workshops op centrale locaties
in het land. We hadden bij die
sessies gastsprekers als Antoine
Bodar en Leo Fijen, het was allemaal zeer inspirerend; ook wat je
als trainer op jouw beurt van de
cursisten opstak.”
Kwaliteit
“Uit de periode van Kerk in de
Markt, maar ook door andere
kerkbladcursussen bij parochies
en classes in den lande, is als rode
draad bij mij blijven hangen dat
een kerkblad een bindmiddel is.
Ook al zou de oplage nog maar
tien stuks zijn, dan nog vormen
die tien blaadjes voor die even zo
‘vele’ abonnees het laatste fysieke
contact met de kerk waar ze mis-

Goed samenspel met grafische vormgeving
Voor het redactioneel samenstellen van een blad is goede samenwerking met de grafische vormgever onontbeerlijk. Peter van der Ros, die
in de jaren zeventig als belangstellend leerling-journalist al ‘aan steen’
(in de zetterij) stond om naar de eindopmaak van zijn eigen penproducten te kijken, kan ‘lezen en schrijven’ met Anneke Streng van Narratio. Zij doet sinds jaar en dag de grafische vormgeving van Kerk in
de Stad, veelal op aanwijzingen en uitgesproken voorkeuren van de
eindredacteur.

“We doen als redactie ons
best om informatief te zijn
op het snijvlak van
kerk en samenleving
wel eens: wie luistert er nou naar
ons? Om dat te onderzoeken zou
veel te veel geld kosten, maar het
antwoord op mijn eigen vraag
was simpel dit: al luistert er maar
één! Dan nog hoort het kerkelijke radio-uurtje perfect te zijn. Ik
zei wel eens: mini-Hilversum, die
kwaliteit streven we na.”
“Radio maken, en dan nog wel
op breed kerkelijk terrein met
als streven het snijvlak van de
samenleving te raken, is net als
een kerkblad samenstellen geweldig mooi werk. Met enthousiaste
vrijwilligers goede onderwerpen
uitzoeken en uitdiepen, zonder
omhaal van woorden dit toelichten en indien mogelijk opiniërend
zijn. Dat is en blijft mijn streven.”
Kerkenwerk
“Impliciet heb ik meteen je vraag
beantwoord, Arie, over het thuis
raken in Utrecht. De stad kende
ik wel, haar inwoners uiteraard in
het begin niet. In dit werk wil je
echter zo veel mogelijk mensen

Het blad wil de lezer informeren
over kerk, cultuur en samenleving.
Vind je dat dit lukt of heb je hier nog
wensen?
“We doen als redactie ons best
om aan die doelstelling te beantwoorden: informatief zijn op het
snijvlak van kerk en samenleving.
Als ik zie hoeveel cultuur er in de
meeste van onze edities staat en
daarop weer de positieve reacties in de mailbox tegenkom,
constateer ik: we doen het goed.
De kwalificatie ‘uitstekend’ durf
ik zelf niet te geven, want zou die
in de ogen van de ene lezer, een
muziekliefhebber bijvoorbeeld,
voor een nummer gelden, dan is
een andere categorie lezers die
meer ‘kerkelijk nieuws’ willen,
misschien teleurgesteld.”
“Het gaat er bij het samenstellen
van een kerkblad met deze verschijningsfrequentie om de lezer
zo breed en actueel mogelijk te
informeren. Dat doen in de basis
de wijkcorrespondenten, met
wie ik vanzelfsprekend intensief
contact heb. Het meeste gebeurt
uiteraard per mail, maar daarnaast is ontmoeting ook belangrijk. Eens in de twee jaar hebben
we een bijeenkomst met alle
correspondenten, van wie de
meeste nog altijd dezelfden zijn

Herstellend
van operatie
Het samenstellen van dit nummer van Kerk in de Stad liet
Peter van der Ros deze ene
keer over aan zijn collega Daan
van der Waals. Hij is namelijk herstellende van een –
geslaagde – operatie aan zijn
nieren. Peter verwacht voor de
eindredactie van nummer 17
weer op de been te zijn.
als toen ik in 2000 aan Kerk in
de Stad begon. Dat schept een
band. Vaak hebben die wijkcorrespondenten, de lokale ‘voelhorens en –sprieten’ zeg ik altijd,
wijkoverstijgend nieuws. Hun
inbreng kan zelfs een opening
met grote nieuwswaarde zijn!”
Digitaal
De technische ontwikkelingen gaan
razendsnel, wat betekent dit voor
de toekomst van het blad? We zien
nu immers al enkele nieuwe initiatieven, zoals de onderlinge afstemming van de website en de lay-out
van het blad, maar ook het digitale
abonnement.
“Na mijn vier eerste jaren veranderde het uiterlijk van Kerk in
de Stad: een andere letter, kleur
op voor- en achterpagina en een
betere verhouding tussen tekst
en illustraties. Die nieuwe vormgeving ging gepaard met de koppeling van het abonnement aan
de meebetaling voor Kerkbalans.
Dat was een beleidswijziging van
de Algemene Kerkenraad waar
de redactie op had aangedrongen. Heel lang heeft Kerk in de
Stad dit nieuwe jasje mogen dragen, tot aan het najaar van 2012.
De toen ingevoerde restyling
had te maken met de nieuwe
website van de Protestantse
Gemeente Utrecht. Er kwam
nog meer kleur in: de hartpagina’s, maar tot ‘verdriet’ van de
redactie bleek in deze bezuinigingsronde het drukken in full
color te duur. De digitale uitgave
van KidS (ik gebruik deze afkorting normaal nooit naar buiten,
alleen intern) is overigens wel
geheel in kleur. En ja, de lezers
hebben de mogelijkheid om
hun abonnement te beperken
tot alleen de digitale versie, in
PDF dus. De gedrukte versie zal
evenwel ‘tot het eind toe’ blijven
bestaan.”
Fusie
“Of er ooit een blad komt voor
heel kerkelijk Utrecht, zoals
je vraagt, is koffiedik kijken.
Er werd al lang geleden over
gepraat. Protestants en katholiek
Utrecht zouden het wel willen,
maar besef wel dat je dan toch
een flink stuk ‘eigen geaardheid’
inlevert. En zodra het als noodgreep zou moeten gebeuren, een
fusie van beide stedelijke kerkbladen, kon het feitelijk al eens
‘te laat’ zijn: als je de exploitatie
van één blad niet (meer) kunt
opbrengen, waarom zou je dan
wel voldoende middelen hebben
om een fusieblad uit te brengen?
Ik weet het niet – de tijd zal het
leren.
Mooie streefdatum voor zo’n
oecumenisch kerkblad voor
Utrecht zou trouwens 31 oktober 2017 zijn...”
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Piet Warners

voorzitter Utrechts Beraad Kerk en
Israël

Het Spoorwegmuseum
is gevestigd in het oude
Maliebaanstation. Vanuit
dat station werden de ruim
1200 Utrechtse Joden in de
Tweede Wereldoorlog via
Westerbork naar de vernietigingskampen weggevoerd.
Tijdens het Naziregime werden zes miljoen Europese
Joden op systematische, industriële manier vermoord.
Dit vreselijke, unieke gebeuren – de Holocaust of de
Sjoah (vernietiging) – wordt
in de Joodse gemeenschap
wereldwijd herdacht op de
27e Nisan van de Joodse
kalender. Dit jaar is dat op
7 april.
Sinds 1985 wordt in dezelfde
maand door het Utrechts Beraad
Kerk en Israël - waarin Joden en
Christenen samenwerken - een
Avondwake belegd waarin Joden,
Christenen en andere belangstellenden samen de Sjoah gedenken. Doorgaans gebeurt dat in
een kerk, maar dit jaar geeft het
Spoorwegmuseum de gelegenheid deze Avondwake te houden.
In dit museum werd op 5 maart
een
permanente
expositie
geopend: Beladen treinen, Jodentransporten in de Tweede Wereldoorlog. De expositie bestaat uit

Steven Slappendel
De stichting Culturele
Evenementen Nicolaïkerk
houdt van 18 tot 21
april het festival Nieuwe
Muziek in de Klaas met
het thema ’Vrede van
Utrecht’. De Vrede van
Utrecht verwijst naar een
reeks van verdragen die
in 1713 werden getekend
in de gelijknamige stad in
de Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën.
Met de Vrede van Utrecht
kwam een einde aan
de lange reeks van oorlogen van de Spaanse
Successieoorlog en Queen
Anne’s war.

‘BELADEN TREINEN’, EXPOSITIE OVER WEGVOERING JODEN

Jom Hasjoah Avondwake
in Spoorwegmuseum
een goederenwagon van het soort
dat in de oorlog gebruikt werd om
Joden, Roma en Sinti naar de vernietigingskampen te brengen. In de
wagon zijn getuigenissen te horen
van mensen die het transport
hebben meegemaakt en het hebben overleefd. Je staat in die kale
wagon – en je luistert. Huiveringwekkende verhalen. Bij de wagen
is een console met een aanraakscherm waarop je kunt zien hoe
de transporten door heel Europa
plaatsvonden. Heel veel informatie.
De presentatie is even sober als
indrukwekkend. Hij is nu onderdeel van de grote expositie Sporen
naar het front’ over de rol van de
Spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog. Die expositie is tijdelijk, die
over de Jodentransporten blijvend.

bezoeken. De Avondwake zelf
begint om 19.30 uur in de wachtkamer derde klasse.
Het programma van de Avondwake bevat elementen zowel uit
de Joodse als uit de Christelijke
traditie. De sprekers zijn drs Jos
Zijlstra – conservator van het
museum, hij heeft het onderzoek
voor de expositie gedaan en zal
daarover iets zeggen -; mevrouw
Tirtzah Middleton – zij zal een
inleiding verzorgen over de
Avondwake -; en hoofdspreker
Rabbijn Binyomin Jacobs, interprovinciaal opperrabbijn. Verder
werken mee: chazan Moshé Lewkowitz en het ‘Nieuw Saxofoonkwartet’. Tijdens de gedachtenis
zelf – het ontsteken van zes kaarsen ter gedachtenis aan de zes
miljoen – zullen leerlingen van het
Sint Bonifatiuscollege meewerken. De toegang is gratis evenals
het parkeren op het parkeerterrein van het museum. Na afloop
is gelegenheid een gift te geven
voor de kleine orthodox-joodse
gemeenschap in Utrecht. Iedereen
is van harte welkom!
Zie ook: spoorwegmuseum.nl

Avondwake 21 april
Dit jaar is het thema van de Avondwake gelijk aan de titel van de
expositie ‘Beladen treinen.’ Op 21
april opent het Spoorwegmuseum
zijn deuren voor de bezoekers
van de Avondwake. Het is mogelijk vanaf 18.30 uur de presentatie over de Jodentransporten te

Nieuwe muziek in de Klaas
Daarnaast werden de anderhalf
jaar durende onderhandelingen
omlijst door kunst- en cultuuruitingen. De vele culturele manifestaties en festiviteiten rondom de
Vrede van Utrecht in 1713 be-

zorgden Utrecht internationale
faam en allure. Utrecht was gedurende die tijd het centrum van de
wereld.
De derde jaargang van het festival Nieuwe Muziek in de Klaas

Bijzonder aan deze historische
gebeurtenis is dat er vrede gesloten werd aan de onderhandelingstafel. Dit diplomatieke
proces was bijzonder, omdat
vrede tot die tijd hoofdzakelijk
op het slagveld tot stand kwam.

sluit aan bij de thema’s van oorlog, vrede en harmonie. Zowel
studenten van de Hogeschool
voor de Kunsten (het Utrechts
Conservatorium en de faculteit
Kunst en Media Technologie) als

professionele musici waaronder onze organisten Berry van
Berkum en Ko Zwanenburg werken mee aan de concerten.
De studenten starten donderdag 18 april om 20.15 uur met
de Open Performance Site, een
programma met veel nieuwe
composities met akoestische
muziek en elektronische omgevormde muziek resulterend in
nieuw beeld en geluid. Een speciale rol is weggelegd voor het
Marcussenorgel en de Utrechtse
Studenten Cantorij o.l.v. Fokko
Oldenhuis. Er ontstaat een fascinerend samenspel van muziek,
zang, beweging en licht. De toegang is €10,- / €9,- (CJP/Pas65/
Upas) / €5,- (studenten).
(Programma)informatie over de
andere concerten en de zondagmorgendienst in dit festivalweekend volgt in het volgende nummer. Zie ook nicolaiconcerten.nl.

(advertenties)

Schola Davidica zoekt
zangers met belangstelling voor
Engelse koortraditie
In Utrecht is ons koor met geoefende amateurzangers
geliefd onder mensen die op zoek zijn naar rust en
bezinning.We zingen maandelijks (behalve juli en
augustus) voor minstens 300 luisteraars.
Er wordt gewerkt in korte projecten, met eenmaal per
maand een week met drie repetities en aansluitend op
de zondag middag de vesperdienst in de Janskerk te
Utrecht.
Heb je een goede stem, kun je goed van blad lezen en
ga je een muzikale uitdaging niet uit de weg, reageer
dan op dit bericht, zeker als je sopraan of tenor bent.
Meer informatie op www.scholadavidica.nl

U kunt op één van onze
pagina’s een advertentie
plaatsen. 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.

Vervanging
HR combiketel
vanaf
e 1.750,--

Woninginrichting

Ter Hoeve

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

(incl. montage
en 19 % BTW)

in de stad
Citypastoraat
Domkerk
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Stuur je opmerkingen, positief,
negatief of alternatief, naar lies.
maliepaard@wxs.nl.

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

Zondag 7 april, beloken Pasen, is
ds Henk Vreekamp voorganger
in de dienst van Schrift en Tafel.
Zondag 14 april is er in en na de
dienst bijzondere aandacht voor
de relatie met Cuba. In de dienst
gaan voor drs. Hans Spinder en
ds Netty de Jong-Dorland. Na
afloop bent u welkom voor een
heerlijke maaltijd uit de ‘wereldkeuken’.
Zondag 14 april staat verder
in het teken van de Tango van
de Hoop, zoals u elders leest in
Kerk in de Stad.
De basiscatechese voor kinderen
uit groep 7 en 8 komt bij elkaar
tijdens de dienst van zondag 7
april.
De kring voor twintigers/dertigers komt voor het laatst dit
seizoen bij elkaar op maandag15
april.
Van 6 april tot en met 23 mei
zijn in de Domkerk hedendaagse
iconen te zien van de Russische
kunstenaar
Wasili
Wasin
(Tseljabinsk in de Oeral,1957).
Zondag 26 mei is de eerstvolgende doopdienst. Ouders die
hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met ds
Netty de Jong-Dorland, predikant@domkerk.nl, tel. 2400 660.
Naast de dienst van Schrift en
Tafel op zondagochtend bent
u ook hartelijk welkom bij het
ochtendgebed op maandag om
7.00 uur, het dagelijks middaggebed om 12.30 uur en de vespers
op zondag- en woensdagavond
om 19.00 uur. (Vanwege de viering van de Vrede van Utrecht is
er op woensdag 10 april eenmalig geen vesper in de Domkerk)
Voor alle activiteiten en actuele
informatie: zie domkerk.nl.

EUG Oekumenische
Studentengemeente
(Janskerk)

Bent u al eens in de Avonddienst
van de Jacobikerk geweest? Die
korte, laagdrempelige dienst op
zondagavond waarin het gaat
om de relevantie van het geloof in het alledaagse leven? Zo
niet, wees dan van harte welkom om een kijkje te nemen en
om de week te beginnen met
een moment van bezinning en
mooie muziek. Neem ook gerust een vriend of collega mee!
We beginnen om 19.30 uur in
het Noorderkoor. Voor en na
de dienst drinken we koffie of
thee. De eerstvolgende avonddienst is as zondag 7 april. Het
thema van deze avond is Muziek
van de Hoop, vanuit 1 Korinthe
15, waarin de trompet genoemd
wordt. Het is het geluid van het
nieuwe begin.
Ook dit jaar zal de Jacobikerk
weer een kraam hebben op de
vrijmarkt (29-30 april). De voorbereidingen daarvoor zijn in volle
gang. We zullen pannenkoeken,
poffertjes, broodjes knakworst,
frisdrank, koffie, thee en (versgebakken) cake gaan verkopen.
De opbrengst gaat naar de IZB/
GZB. Maar zonder de hulp van
gemeenteleden zal het niet gaan
lukken. Jacobyn in Akcie is op
zoek naar enthousiaste gemeenteleden die:
- op Koninginnenacht een paar
uur of de hele avond achter de
kraam willen staan (18-22 uur)
- op Koninginnedag een hele dag
of een deel daarvan achter de
kraam willen staan (8-16 uur)
- een cake willen bakken en deze
op zondag 28 april willen inleveren. Voor meer informatie en
opgave kun je terecht bij Bart
Westland (diaconie@jacobikerk.
nl).

MarcuskerkWilhelminakerk

Na Pasen zijn er volop nieuwe
activiteiten om aan mee te doen.
U kunt nog aansluiten bij de
Bijbelgroep die vanaf maandag 8 april de Openbaring van
Johannes gaat lezen. Dit is op
de Grave van Solmsstraat 4 om
19:00 uur. Informatie bij Otto
Vervaart, otto.vervaart@hetnet.
nl of 2964 297.
Op zondagmiddag 14 april, aansluitend op de viering, wandelen
we langs verschillende plaatsen
in onze stad die een band hebben met het slavernijverleden.
We worden begeleid door historicus dr. Hans Visser, die meewerkte aan de ‘Wandelgids sporen van slavernij in Utrecht’.
Tenslotte voert het Janskoor
de mis ‘Ruimte waar het licht
kan komen’ nog eens in z’n
geheel uit, met orkest. Dit gebeurt op zondagmiddag 21
april in Hilversum, in De Waaier,
Kerkelandenlaan 5 vanaf 15.00
uur tot ongeveer 17.00 uur.
Half april gaat de liturgiecommissie de nieuwe manier van breken
en delen in de dienst evalueren.
Het is van belang om zo veel
mogelijk reacties te ontvangen.

Zondag 7 april sluiten we de
Paasweek af. Voorganger in de
Marcuskerk is ons oud-gemeentelid ds M. Benard uit Lemelerveld. In de weken op weg naar
Pinksteren lezen we verhalen
waaruit blijkt dat God heel dichtbij is. Op het rooster staat het
verhaal van de Emmaüsgangers.
In de Wilhelminakerk is ook een
viering, voorganger is mw. ds I.
Haijtink. Om 17.00 uur is er een
vesper in de Nicolaikerk. Zie
onder Vespers in Zuid-Oost.
Op 14 april gaat ds Hans Koops
voor. Op deze derde zondag
van Pasen vieren we het Heilig
Avondmaal.
Op 11 april begroeten we in
de ouderensoos ds Neven die
ons interessante dingen over de
Oosterse kerk gaat vertellen. 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

WIJKNIEUWS
behoefte heeft aan vervoer kan
contact opnemen met Cor van
Rijswijk, tel. 288 85 97.
Zoals u weet zamelen we o.a.
kaarten en postzegels in voor het
landelijk werk van Kerk in Actie.
De opbrengst in 2012 was landelijk € 33.359,-, een fantastisch
bedrag (ter vergelijking: 2011 €
28.405,- en 2010 € 27.465,-). De
postzegels brachten € 14.325,en de kaarten € 19.034,- op. 80%
van de opbrengst is voor het
zendingswerk van Kerk in Actie.
20% gaat naar de Gereformeerde
Zendingsbond. Het sparen levert
dus echt wat op!
De spelregels zijn als volgt: Alle
postzegels en enveloppen met
een postzegel zijn welkom. Ook
ansichtkaarten met postzegels
zijn gewild. Kaarten moeten onbeschadigd zijn, met of zonder
postzegel. Oudere kaarten zijn
gewild en daarom extra gewenst.
Bepaalde dubbele kaarten leveren extra geld op, zoals (van)
Anton Pieck, Rien Poortvliet,Rie
Cramer, Marjolein Bastin, Unicef,
Removos (mond- en voetschilders) en Geboortekaartjes. Geen
kerstkaarten !
De voorbereidingen voor de
bazaar van 2 november zijn al in
volle gang. Dit jaar wil de organisatie kinderkleding (t/m maat
176) gaan verkopen. Het verzoek
is om kinderkleding die voor hergebruik geschikt is, te bewaren
voor verkoop tijdens de bazaar.
Tijdens de inleverdata (eerste
keer 29 april) kunnen de schone
kledingstukken ingeleverd worden.
Wilt u helpen met het breien van
een sjaal en/of een omslagdoek,
dan wordt u verzocht contact op
te nemen met Jeannette Provily
of Beatrix Koops.
Dinsdag 12 maart heeft de begrafenis plaats gevonden van
Christina Arnoldina Kleinhout.
Zij overleed op 7 maart in de
leeftijd van 95 jaar in verzorgingshuis Tolsteeg. Na haar pensionering als hoofd verzorging in het
Julianaziekenhuis in Amsterdam
woonde zij vele jaren samen
met haar collega’s en vriendinnen mevr.Van Arkel en mevr. Der
Nederlanden aan de Abraham
Keerstraat 2.

Zondag 7 april om 10.00 uur is
er een feestelijke doopdienst
waarin ds Carol van Wieren voor
zal gaan.
Zondag 14 april om 10.00 uur is
ds Carol van Wieren voorganger.
In deze dienst worden de nieuwe
ambtsdragers bevestigd.
Voor 55-plussers rond de
Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk
is er weer gelegenheid om samen
te genieten van een driegangendiner voor slechts vier euro
per persoon. Vindt U het ook
fijn om samen te eten, kom dan
op woensdag 10 april naar de
Nieuwe Keten, Bollenhofsestraat
138a waar om 12.00 uur de
maaltijd klaar staat. Vanaf 11.00
uur staat de koffie klaar. Nieuwe
deelnemers zijn altijd van harte
welkom, zowel alleenstaanden
als echtparen. Met het oog op
het inkopen doen voor de maaltijd, verzoeken wij nieuwe deelnemers om zich telefonisch aan
te melden en de trouwe deelnemers die verhinderd zijn, zich
af te melden op maandag 8 april
vóór 12.00 uur, via telefoon 2613

474 (Hylkje Volberda) of 2713
946 (Riet de Haas).
Zondag 14 april is er weer
de maandelijkse MEER-avond.
Samen gaan we zingen en bidden
en een spreker zal ons meenemen in de verdieping van ons geloof. Om 19.00 uur staat de koffie klaar en de avond begint om
19.30 uur.Wees welkom!
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Uiteraard moet ook in de komende tijd het werk in de wijkgemeente gewoon doorgaan.
Gelukkig zijn er al gemeenteleden gevonden om diverse door
Pieter georganiseerde activiteiten over te nemen. Ook wordt
(tijdelijke) pastorale zorg geregeld. Meer informatie hierover in
de wekelijkse Nieuwsbrief.
Dinsdag 9 april kijken we terug
op het bezoek van de delegatie
uit Ghana afgelopen december.
Belangstellenden zijn welkom
van 20.00 tot 21.30 uur in de
Pniëlkerk.
Na de drukte van de feestdagen
en het afscheid is 14 april weer
een heel ‘gewone’ zondag. In de
Pniëlkerk gaat prof. Bob Becking
uit Woerden voor en in de
Triumfatorkerk ds Elly Bakker.

Zondag 7 april, de eerste zondag na Pasen, is Beloken Pasen.
Op deze zondag wordt volgens
de kerkelijke traditie de vreugde
van Pasen afgesloten. De kerk
gaat over tot de orde van de
dag, maar op deze dag staat ook
volgens oude traditie vaak het
verhaal van de Emmaüsgangers
uit Lucas 24: 13-35 op het leesrooster. Een van de mooiste
verhalen uit de bijbel en zon- Met Palmpasen was de kerk als
dermeer wereldliteratuur. Menig vanouds weer gevuld met vele
schilder heeft zich laten inspire- nerveuze kinderen. Ook dit jaar
ren door dit verhaal. De tekst uit maakten zij tijdens de kerkdienst
het Oude Testament is Genesis een palmpasenstok. Aan het
28: 10–22. René Kil gaat voor in einde van de dienst beleefden zij
deze dienst en Ko Zwanenburg Nieuwe
onder de| TuindorpKerk
klanken van Utrecht
psalm 42
is organist.
een glorieuze intocht. Het blijft
Om 17.00 uur is er een vesper. elk jaar weer een enorme maar
Zie informatie elders in dit num- dankbare klus om de kinderen
vol trots de kerk te laten binnenmer.
lopen met een mooi versierde
Zondag 14 april is het een bij- palmpasenstok.
zondere dag in de Nicolaïkerk. Tijdens het paasfeest werd het
Op deze derde zondag van Pasen project ‘Nieuw Leven’ afgesloten.
zullen wij getuige zijn van de uit- God geeft nieuw leven!
zending door Kerk in Actie van Nu de zomer er, hopelijk ook
onze gemeenteleden Hendrie en qua temperaturen, weer aan
Adriana van Maanen-de Feijter komt, komt het kampeerweeknaar Thailand. Gods zegen zal end van de Tuindorpkerk weer
worden gevraagd over het toe- in zicht. Op vrijdag 28, zaterdag
komstig werk van Hendrie van 29 en zondag 30 juni trekt een
Maanen als theologiedocent bonte stoet gemeenteleden richaan het McGilvary College of ting Lage Vuursche. Met de fiets,
Divinity in Chiang Mai, Thailand. de auto of de trein wordt afgeTevens zal de heilige doop wor- reisd naar camping ‘De Zeven
den bediend aan hun jongste Linden’. Iedereen die zich wil
dochter Chaja Davida Rosa. In de aansluiten is natuurlijk van harte
doorgaande- en afsluitende le- welkom. Wel graag even aanmelzing uit het Lucasevangelie horen den bij famwinkler@tiscali.nl.
we hoe Jezus verschijnt aan zijn De komende zondagen (7 april,
leerlingen en hen zegent. Vol 5 mei en 2 juni) zal de 27+ kring
blijdschap keren zij terug naar het boek van Jonathan Sacks ‘The
Jeruzalem, waar zij voortdurend Great Partnership, God, Science
in de tempel zijn, God lovende.
and the search for meaning’ gaan
Speciaal met het oog op de doop behandelen. Belangstellenden in
van Chaja zullen we ook het de leeftijd van 27 tot en met 35
verhaal horen dat bekend staat jaar kunnen informatie opvragen
als de ‘kamerling uit Morenland’ en/of zich aanmelden bij Anne
in Handelingen 8: 26-40. We Marie Borgdorff, famborgdorff@
wensen Adriana en Henrie een gmail.com. De avonden beginnen
goede en gezegende tijd toe in om 19.00 uur en duren tot ongehun werk en komende jaren in veer 21.00 uur. Plaats: Huis in de
Thailand. Ko Zwanenburg is de wijk. Kijk voor meer informatie
organist en ds Dirk Neven de op tuindorpkerk.nl.
voorganger.

Pniëlkerk –
Triumfatorkerk
(West)

Begin april vertrekt onze wijkpredikant ds Pieter van Winden
om als interim-predikant in landelijke dienst te gaan werken.
Zondag 7 april is om 10.00 uur
een gezamenlijke kerkdienst in
de Pniëlkerk met het formele
afscheid. In deze dienst zal hij
ook meteen worden bevestigd
in zijn nieuwe ambt door ds
J. Oortgiesen. Een dag eerder,
zaterdag 6 april, is van 15.00
tot 17.30 uur een borrel in de
Triumfatorkerk, waar een ieder
Pieter op meer informele wijze
het beste kan wensen.

Zuilen (Bethelkerk en
Oranjekapel)

Het kan niet vaak genoeg gemeld
worden: met vreugde nodigt de
kerkenraad van de wijkgemeente
Zuilen u uit voor de feestelijke
intrededienst van ds Mendie
Hofma op zondag 7 april om
17.00 uur! De koffie staat klaar
vanaf 16.30 uur; er is crèche en
kindernevendienst. Na afloop
van de dienst is er gelegenheid
dsHofma te begroeten. Ook is
er dan soep en een broodje. ’s
Morgens is er geen dienst.
Gedurende de veertigdagentijd is er in de Bethelkerk en
de Oranjekapel weer gecollecteerd voor het diaconale project
‘Vrienden van Rwanda’. Deze
stichting biedt onderwijsmogelijkheden voor kansarme jongeren in Rwanda. Een onderdeel
daarvan is de nieuwe vakopleiding tot timmerman.
vervolg op pagina 11
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Lezer, maar geen abonnee?
Met deze bon verzekert u zich elke twee weken van actueel Utrechts
kerknieuws. Oecumenisch van geest, inspirerende verhalen van
stadgenoten en volop aandacht voor de rijke christelijke cultuur van
onze stad!

J

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

De boeken van
Jan Wouters
zijn te bestellen bij de
boekhandel en uitgeverij.
-- VOOR WIE NIET
SLAPEN KAN
-- KRUIMELS

De verhalen zijn niet
eerder verschenen in
Kerk in de Stad.

Dhr/mevr/fam. voorletter(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
straat en huisnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefoonnummer (i.v.m. controle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar

Kerk in de Stad, Eykmanlaan 433, 3571 JR Utrecht.
U ontvangt Kerk in de Stad per TNT Post elke twee weken thuis.

‘KidSjes’

advertenties@
protestant-utrecht.nl.

TUINAANLEG
Hoveniersbedrijf

HULPVERLENING

U kunt op één van onze
pagina’s een advertentie
plaatsen. Voor een bescheiden bedrag komt u
in meer dan 4000 gezinnen, plm. 10.000 lezers,
die elke veertien dagen
Kerk in de Stad lezen.

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

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

WOONRUIMTE GEZOCHT
Mijn naam is Helen Gaasbeek.
Ik ben afgestudeerd theologe, werkzaam als bijstand pastoraat en bezig met een vervolgopleiding in Utrecht. Ik
ben op zoek naar een (semi-)zelfstandige woonruimte in
Utrecht, maximaal 500 euro inclusief.
Heeft u iets of weet u iets, dan hoor ik het graag! U kunt
mij bereiken via hajgaasbeek@gmail.com of 0640229109.

Al uw wensen in dezen kunnen
verwezenlijkt worden.
Gansstraat 128-130 te Utrecht
Telefoon: 030 – 2516955

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

ke rkd i e n s t e n
Oranjekapel *

protestantse kerken
binnen de PGU
Bethelkerk *

De M. Keizerlaan
Diensten: 10.00 u.
07-04 ds W.S. Duvekot,
Utrecht
14-04 mw.ds T. Zijlstra,
Utrecht
Domkerk *
Domplein
Diensten: 10.30 u.
07-04 ds H.Vreekamp
14-04 ds N.J. de Jong-Dorland
Vespers, 19.00 u.
07-04, 14-04
Evang.-Lutherse kerk

Hamburgerstraat
Diensten: 10.30 u.
07-04 mw.ds C. van Opstal
14-04 mw.ds T.K. van Dam
Evang.-Lutherse kerk
De Wartburg

Kennedylaan
Diensten: 10.00 u.
07-04 ds C.P. Bouman
14-04 mw.ds K. Storch
Jacobikerk *

Amsterdamsestraatweg
Diensten: 10.00 u
07-04 10.00 u. geen dienst,
17.00 u. bevestiging
mw.ds M. Hofma
14-04 ds J. Kronenburg
Pieterskerk,
Eglise Wallonne

Pieterskerkhof
Diensten: 10.30 u.
07-04, 14-04
Pniëlkerk *

Lessinglaan
Diensten: 10.00 u.
07-04 ds P. van Winden, afscheidsdienst
14-04 dienst in Triumfatorkerk
Roobolkapel

Corn. Roobolstraat
Diensten: 10.00 u.
07-04 mw. S. Bos
14-04 geen viering
Triumfatorkerk *

Marco Pololaan
Diensten: 09.30 u.
07-04 dienst in Pniëlkerk
14-04 mw.ds E. Bakker

St. Jacobsstraat
Diensten: 10.00 u.
07-04 ds A.J. Zoutendijk
14-04 ds A. Markus
Diensten: 17.00 u.
07-04 ds G.C.Vreugdenhil
14-04 ds A.J. Zoutendijk

Tuindorpkerk *

Janskerk *

Hobbemastraat
Diensten 10.00 u.
07-04 mw.ds I. Haijtink
14-04 dienst in Marcuskerk

EUG Oek. Studentengemeente
Janskerkhof
Diensten: 11.00 u.
07-04 mw.ds J. Nottelman
14-04 mw.ds A.Wieringa
Johannescentrum *
M. van Parmadreef
Diensten: 10.30 u.
07-04 ds C. van Steenis,
woordviering
14-04 past. H. Schumacher,
eucharistieviering
Marcuskerk *

Wijnesteinlaan
Diensten: 10.00 u.
07-04 ds M. Benard
14-04 ds J.S. Koops, viering
Schrift & Tafel
Nicolaïkerk *

Nicolaaskerkhof
Diensten: 10.00 u.
07-04 ds R. Kil
17.00 u. vesper
14-04 ds D. Neven
Nieuwe Kerk *
Bollenhofsestraat
Diensten: 10.00 u.
07-04 ds B.C. van Wieren
14-04 ds B.C. van Wieren

Van Riellaan
Diensten: 10.00 u.
07-04 drs. J. Greven
14-04 ds P.J. Rebel, dienst
van Schrift & Tafel
Wilhelminakerk *

andere kerken
Baptisten Gemeente
Utrecht ‘Silo’

Herenstraat 34-36
Diensten: 10.00 u.
07-04 ds A. Noordhoek, viering Avondmaal
14-04 mw.ds W. Bakkes
Doopsgezinde
Gemeente*

Oudegracht 270
Diensten: 10.00 u.
07-04 mw.ds M.G.A. van der
Burgt
14-04 geen dienst i.v.m.
Ringdag
Geertekerk, *
Remonstrantse
Gemeente

Geertekerkhof
Diensten: 10.30 u.
07-04 ds A.Wieringa
14-04 ds F. Kruyne

Gemeenschap
Wladimirskaja
Zorgcentrum Hart van
Lombok

Kanaalstraat 197
Diensten: 10.30 u.
07-04 geen viering
14-04 onbekend

Kerk van de
Verkondiging van de
Moeder Gods

Springweg 89
Diensten: 09.00 u.
07-04 3e Zondag van de
Vasten
14-04 4e Zondag van de
Vasten
Holy Trinity Church

Van Limburg Stirumplein
Diensten: 10.30 u.
07-04 All Age Worship with
Holy Communion,
Rev. D. Maudlin
14-04 Ministry of Healing
and Holy Communion, Rev. C. Nicholls
14.30 u. Choral Evensong,
Rev. C. Nicholls
Huis van Vrede

Van Kleffenslaan 1
Diensten: 11.00 u. met Marokkaans ontbijt
07-04 dhr. G. Bosch
14-04 dhr. H. Bouma, viering
Avondmaal
ICF Utrecht
Mattheuskerk

Hendrika van Tussenbroeklaan 1a
Diensten: 14.00 u., engelstalig
07-04 J.H. Bonhof
14-04 J.M. Kievit
Jeruëlkapel, *
Vrije Evangelische
Gemeente Ivoordreef

Diensten: 10.00 u.
07-04 mw.ds F. Karelse
14-04 mw. ds E. Spee, Maaltijd van de Heer

Leger des Heils

Schooneggendreef 27H
Diensten: 10.00 u.
07-04 env. mw. C. Ossewaarde
14-04 luit. dhr. M. Potters
Nederlands
Gereformeerde Kerk

Jeruzalemkerk
Troosterlaan
Diensten: 09.30 u.
07-04 ds M. Janssens
14-04 ds M. Janssens
Diensten, 17.00 u.:
07-04 ds J. Bouma
14-04 ds F.H. Blokhuis

Oecumenische onderwegkerk Blauwkapel

Kapeldwarsweg
Diensten: zondag 10.30 u.
07-04 past.A. van Dam,
m.m.v.Vocaal Ensemble Chouette, dienst
van Woord & Tafel
14-04 past. B. van Empel
Oud-Katholieke
Parochie Utrecht Ste
Gertrudis

Willemsplantsoen 2
Diensten: 10.00 u.
07-04 past. mw.A. Duurkoop
13-04 15.00 u. mgr. J.Vercammen en mgr.Athenagoras
14-04 past. B.Wallet
ziekenhuizen
AZU Stiltecentrum

Burg. F.Andreaelaan
Diensten: 10.00 u.
07-04 geen viering
14-04 ds G. Krul
Tamarinde

Neckardreef
Diensten: 10.30 u.
07-04 geen viering
14-04 mw.A. v.d. Schrier
Tolsteeg

Saffierlaan
Diensten: 10.30 u.
07-04 dhr. G.J. de Pender
14-04 geen dienst
Transwijk

Hof van Transwijk 16
Diensten: 10.30 u.
07-04 dhr. G. Krul
14-04 ds R.E. van der Wal
Tuindorp-Oost

Heidelberglaan
Diensten: 10.00 u.
07-04 geen dienst
14-04 past. P. Buis

Winklerlaan
Diensten 10.00 u.
07-04 dhr. J. Bakker
14-04 pr. P. Koper sj.

Diakonessenhuis

Bosboomstraat
Diensten: 10.00 u.
07-04 dhr. L. Moll, dienst van
Woord & Tafel
14-04 mw.W. Oldenhof
St. Antonius ziekenhuis
(voormalig Mesos) locatie Oudenrijn

van Heuven Goedhartlaan
Diensten: 10.00 u.
07-04 mw.ds N.T. Overvliet
14-04 mw. C. Koek
St. Antonius ziekenhuis
(voormalig Mesos) locatie Overvecht

Paranadreef
Diensten: 10.30 u.
07-04 past.W.A. Smit
14-04 ds J.J.Tersmette

Zuylenstede

Perudreef 8
Diensten: 10.00 u.
07-04 prof. drs.V. Brümmer
14-04 ds W.S. Duvekot
door-de-week
Getijdegebeden in de
Domkerk

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

Kapel Hoog Catharijne

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

Willem Arntsz Huis

Lange Nieuwsstraat
Diensten: 10.30 uur
07-04 drs. B. van Empel
14-04 ds D.Werkman

VRIJDAG

`t Huis aan de Vecht

zorgcentra
Alb.van Koningsbruggen

Beneluxlaan
Diensten: 10.30 u.

Costa Ricadreef
Dienst: 19.30 u.
05-04 geen dienst

Zorgcentrum de
Bijnkershoek

Van Bijnkershoeklaan
Diensten: 15.00 u.
12-04 ds A. Drost

De Lichtkring

Eykmanlaan
Diensten: 17.00 u.
07-04 ds W. Duvekot
14-04 onbekend
Rosendael

Swellengrebel

ZATERDAG

Axion locatie Dr. J.N.
Voorhoeve

Indusdreef
Diensten: 10.45 u.
07-04 past.T. Moorman, eucharistieviering
14-04 mw. R. Prins, dienst
van Woord & Tafel

Van Heuven Goedhartln 3
Diensten: 10.30 u
Wolvenplein gevangenis

Wolvenplein
Diensten: 10.00 u.
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AGENDA
zaterdag 6 april
10.00 uur Buurthuis Rosa
(Lombok), vrijwilligersdag
stichting Herbouw Schip
Domkerk
15.30 uur
Zaterdagmiddagmuziek
Domkerk in teken van 300e
sterfdag Corelli
zondag 7 april
17.00 uur Oranjekapel, intrede
ds Mendie Hofma
19.30 uur Geertekerk, Bachcantatedienst
20.00 uur Dominicuskapel
(Palestrinastraat 1a), Boeken+,
bespreking ‘Post voor mevrouw Bromley’ van Stefan
Brijs (aanmelden info@denieuwedominicus.nl, toegang
€ 7,50)
dinsdag 9 april
20.00 uur, Pniëlkerk, terugblik
bezoek Ghanese delegatie
vrijdag 12 april
Domkerk, New Connections
Day met o.m. Karen
Armstrong en Awraham
Soetendorp
20.00 uur Lutherse kerk,
Meezingnacht
zondag 14 april
14.00 uur Domkerk,Tango
van de Hoop in kader van
Culturele Zondag ‘Utrecht
Danst’
15.00 uur Nicolaïkerk, opening
foto-expositie ‘Avondlicht
over Bijbels Morgenland’
woensdag 17 april
20.00 uur Mattheuskerk, bijeenkomst met Nigeriaanse
christenen (SDOK)
zondag 21 april
Spoorwegmuseum, expositie
‘Beladen treinen’ open om
18.30 uur, Avondwake Jom
Hashoa19.30 uur, sprekers:
Jos Zijlstra,Tirtzah Middleon,
Opperrabbijn Jacobs, chazan:
Moshé Lewkowitz, muziek:
Nieuw Saxofoonkwartet,
medewerkenden: leerlingen
van het Sint Bonifatiuslyceum,
organisatie: Utrechts Beraad
Kerk en Israël.Toegang gratis, evenals het parkeren op
het parkeerterrein van het
museum. Na afloop is gelegenheid een gift te geven voor
de kleine orthodox-joodse
gemeenschap in Utrecht.
vrijdag 26 april
Nicolaïkerk, presentatie door
Jos de Heer van afsluitende
deel commentaarserie: ‘Jezus’
Geestkracht wereldwijd’

LEESROOSTER
vervolg van pagina 9
Op zondag 14 april zal de coördinator van het werk in Kirinda,
Mugiraneza Léandre, naar Zuilen
komen. Hij zal dan de dank van de
ploeg uit Kirinda overbrengen en
de activiteiten in Kirinda nader toelichten.
In het weekend van 19 tot 21 april
kunt u weer mee naar het klooster
in Affligem, België. We vertrekken
op vrijdagmiddag om 12.30 uur en
zijn zondagavond rond 17.00 uur
weer in Utrecht. Tijdens dit weekend zullen we op zaterdagochtend
en/of -middag onze hulp bieden aan
de paters van het klooster door
enkele klusjes uit te voeren. Het is
geen zwaar werk, maar het helpt
de paters in ieder geval. De rest van
het weekend besteden we aan be-

leving en bezinning. Wilt u een keer
ervaren hoe het is om in een klooster te leven, ga dan gewoon een
keertje mee, velen zijn u al voorgegaan. De kosten voor een weekend bedragen nog geen € 100,-.
Opgeven bij: Dick den Hertog ((06)
53943370)
Elke derde donderdagochtend in de
maand komt Emmaus bijeen. Dus:
18 april, om 10.00 uur. Uren, waarin
te praten is. En te luisteren. Naar
elkaar. Naar Jezus’ vraag aan de
Emmaüsgangers: ‘wat zijn dit voor
gesprekken die gij al wandelend
met elkaar voert?’ Begeleiding ds
Tineke Zijlstra.
Op
maandagmorgen
tussen
10.00 en 11.30 uur welkom voor
een praatje en een kop koffie of
thee in de Roobolkapel, Corn.
Roobolstraat 86.

’t Luisterhuis is elke maandag
van 13.00 tot 14.00 uur in de
Roobolkapel. Wanneer u ergens
mee zit of gewoon een luisterend
oor wilt, kom dan gewoon even
langs. Dick den Hertog, beheerder Roobolkapel en diaconaal medewerker, maakt tijd voor u: (06)
53943370.
Op zondagmiddag 7 april om 14.30
uur welkom in het kerkcafé in
de Bethel! Gezelligheid, een spel,
samen wat drinken. Deze keer als
extra activiteit: de zondagmiddagwandeling! Wandelt u mee. Daarna
is er gelegenheid om met elkaar
iets te drinken. Het gebedsmoment
om 16.30 uur vervalt deze keer
vanwege de intrede van ds Mendie
Hofma in de Oranjekapel.
Een hele winter is er op de derde
maandag van de maand Bibliodrama

in de Bethel. De impact van belevenissen en ervaringen is niet over
te dragen. Dat moet je voelen. Dit
winterseizoen kunt u nog één keer
verkennen of deze manier van bezig
zijn met de Bijbel wat voor u is!
Op maandag 15 april Bibliodrama in
de Bethel, 20.00 uur. ieder, van oud
tot jong, met weinig of veel omgang
met de Bijbel kan zich laten verrassen. Begeleiding: Seintje Bos, Auli
van’t Spijker,Tineke Zijlstra.

De komende weken vermeldt het leesrooster
van het Nederlands Bij
belgenootschap de volgende bijbelgedeelten:
zo 7 april 2 Samuel 18:19–19:9a
ma 8 april 2 Samuel 19:9b-24
di 9 april 2 Samuel 19:25-41a
wo 10 april 2 Samuel 19:41b–20:13
do 11 april 2 Samuel 20:14-26
vr 12 april 2 Samuel 21:1-14
za 13 april 2 Samuel 21:15-22
zo 14 april 2 Samuel 22:1-20
ma 15 april 2 Samuel 22:21-51
di 16 april 1 Korintiërs 15:1-11
wo 17 april 1 Korintiërs 15:12-19
do 18 april 1 Korintiërs 15:20-28
vr 19 april 1 Korintiërs 15:29-34
za 20 april 1 Korintiërs 15:35-49
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BIJZONDERE FOTO-EXPOSITIE IN NICOLAIKERK

Oosterse kerken in de knel
Sietske Gerritsen

De tentoonstelling ‘Avondlicht
over Bijbels Morgenland’ is te
bekijken in de Nicolaïkerk van
14 april tot en met 16 juni. De
opening, waarbij ook August
Thiry en Geert Segers aanwezig zullen zijn, is op zondag 14
april om 15.00 uur.

Dominee Dirk Neven van
de Nicolaïkerk is zeer geïnteresseerd in de Oosterse
kerken die zich lang geleden van de Byzantijnse
moederkerk hebben
afgesplitst. Denk aan
de Assyriërs, de SyrischOrthodoxen. Van die interesse gaf Neven al blijk in
een interview dat eerder in
Kerk in de Stad – nummer
14, om precies te zijn – verscheen.

bewoners van de streek te maken
met intimidatie en directe discriminatie. De vernietiging van Hassana, op de foto’s zichtbaar, moeten we zien in het licht van deze
ontwikkelingen.”

Jaren geleden kwam hij in contact
met twee Belgen: de journalist en
historicus August Thiry en Geert
Segers, hoofd fotografie van de
Kunstacademie Karel de Grote in
Antwerpen. Voor een groot onderwijsproject hebben zij geprobeerd het verhaal te vertellen van
de mensen en hun lotgevallen in
twee dorpen in Zuidoost-Turkije,
vlakbij Irak. Dit verhaal komt tot
leven in een foto-expositie die
vanaf 14 april in de Nicolaïkerk te
zien is.
De bewoners van de twee christelijke dorpen, Syrisch-Orthodoxe en Assyrische mensen,
kregen 24 uur de tijd om te vertrekken tijdens de strijd van de
Turkse overheid met de PKK. Zij
zijn uitgezworven over de wereld
maar na jaren weer bij elkaar
gekomen in Mechelen, waar nu
een bloeiende gemeenschap
is. Geert en August hebben de
dorpen opgezocht en prachtige
foto’s gemaakt. Ook hebben zij
het leven in Mechelen vastgelegd,
om zo het levensverhaal te kunnen vertellen van mensen die op
drift zijn geraakt. Ze willen tonen
hoe het is om vermalen te worden tussen twee gewelddadige
groepen, maar ook de rijke cultuur van deze gemeenschap laten
zien.
Vervolgingen
In een uitgebreide inleiding, die
ds Neven bij de tentoonstelling geschreven heeft, vertelt hij
over het ontstaan van de OostSyrische en de Syrisch-Ortho-

doxe kerk. Hij schrijft ook over
de vervolgingen door de eeuwen
heen door steeds weer andere,
meest islamitische mogendheden.
Hij vervolgt: ‘’In de loop van de
negentiende eeuw lijkt de situatie voor de christelijke gemeenschappen in eerste instantie te
verbeteren. Vooral onder invloed
van de Westerse mogendheden
worden een aantal hervormingen
doorgevoerd in het Ottomaanse
bestuur, die de minderheden
meer rechten geven. Maar na de
verliezen voor het Ottomaanse
rijk, vastgelegd in de verdragen
van San Stefan en Berlijn (1878),
begint de verhouding tussen moslims en christenen aanmerkelijk
te verslechteren. Mogelijk heeft
de groeiende welvaart van de
christenen hiertoe bijgedragen.”
Aan het eind van de negentiende
eeuw zijn er voor het eerst georganiseerde moordpartijen op
Armeniërs in Anatolië in OostTurkije. De spanningen culmineren in de beruchte genocide
op Armeniërs tijdens de Eerste

Robert Imhof verkozen tot
penningmeester CvK
De Algemene Kerkenraad maakt hierdoor
bekend dat hij in zijn vergadering d.d. 25
februari 2013, op voordracht van het College van Kerkrentmeesters, de heer Robert Imhof heeft verkozen tot ouderlingkerkrentmeester met een bepaalde opdracht in de zin van Ordinantie 4-6-7. Robert Imhof wordt met ingang van 14 april 2013 penningmeester van
het College van Kerkrentmeesters.
Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen uiterlijk binnen vijf dagen na deze
bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de Algemene Kerkenraad p/a scriba T. van Kooten, Merwedekade 147 te (3522 JB) Utrecht
worden ingediend.
Namens de Algemene Kerkenraad Groot der Protestantse Gemeente Utrecht
Teunis van Kooten, Scriba

Wereldoorlog. Syrisch-Orthodoxen en Assyriërs woonden
gedeeltelijk in dezelfde streken als de Armeniërs. Ook zij
behoorden in veel gevallen tot de
slachtoffers. “Net als de Armeniërs hebben ook zij een volkerenmoord te verwerken gehad. De
wonden zijn in veel gevallen tot
op de dag van vandaag nog open,
zeker nu het gebied in en rondom
Syrië ten prooi is gevallen aan een
orgie van geweld.”
Na de Eerste Wereldoorlog verlieten veel christenen het land
dat vanaf 1923 Turkse Republiek gaat heten. Van de SyrischOrthodoxen emigreerden sommigen naar andere landen in het
Midden-Oosten, zoals Syrië en
Libanon, anderen zochten hun
toevlucht in de Verenigde Staten. Het percentage christenen
daalt daardoor sterk. In Tur Abdin
bleef echter een redelijk stabiele
Syrisch-Orthodoxe gemeenschap
in stand.
Koerdisch nationalisme
In oostelijk Turkije, waaronder
Tur Abdin, nam tegelijkertijd het
Koerdisch nationalisme zienderogen toe. “In het nieuwe Turkije,
waar een seculiere nationale
identiteit werd opgebouwd, was
in de praktijk nauwelijks plaats
voor anderstalige minderheden.
Koerden, Armeniërs, SyrischOrthodoxen en Assyriërs kregen
geleidelijk aan met steeds meer
restricties te maken in het beleven van hun eigen culturele en
godsdienstige identiteit. Onderwijs in de eigen oude talen werd
verboden. Nieuwe belastingregels pakten ongunstig uit voor
minderheden. De kleine SyrischOrthodoxe en Assyrische minderheden kwamen bovendien
steeds meer in de vuurlinie van
de strijd tussen de Turkse overheid en de Koerden. Door beide
partijen verdacht, hebben christenen meer dan de islamitische

Turkije, Irak, Syrië nu
De situatie vandaag in Turkije
lijkt, vervolgt Neven, licht te verbeteren. “De Turkse overheid
wil nog altijd lid worden van de
Europese Unie en begrijpt dat
men daar concessies voor moet
doen. Enkele jaren geleden kwam
het bericht dat het oude Mor
Gabriel klooster – te zien op de
foto’s van Geert Segers – in een
geschil over grond een juridische
overwinning heeft behaald. Een
hof van beroep draaide een beslissing van een lagere rechtbank
terug die een half jaar eerder 110
hectare grond, toebehorend aan
het klooster, had toegewezen
aan dorpelingen. In Noord-Irak
is de situatie, na enkele decennia van relatieve rust onder de
ijzeren vuist van Saddam, na de
Golfoorlog dramatisch verslechterd. Moord op christelijke en
andere minderheden is er aan de
orde van de dag.”
Ook in Syrië is de situatie dramatisch verslechterd. De laatste
decennia is er een grotere druk
gekomen op het openbare leven
door toedoen van een vaak radicale islam, ondanks het formeel
seculier-nationalistische Baathregime. “Vandaag wankelt het
regime rondom de familie Assad
in Damascus. Syrië is in de greep
van een verwoestende en wrede
burgeroorlog. (Ook) veel christenen proberen een goed heenkomen te zoeken in het buitenland.
De achterblijvers trachten zo
goed en kwaad als het gaat de
ontwikkelingen te doorstaan.Vele
gewone christelijke burgers sympathiseren met het verzet tegen
het regime. Anderen, met name
de mensen die iets te verliezen
hebben en vanouds goede banden hebben met de Baath-partij
of daar zelfs prominent vertegenwoordiger van zijn, lijken vooralsnog de kant van de regering
te kiezen. De kerkelijke leiders,
voorheen altijd op goede voet
met het regime, dat orde, rust en
stabiliteit voor christenen garandeerde in ruil voor support, lijken
voorzichtig te gaan schuiven.’’
Parallel aan de tentoonstelling
worden tekeningen tentoongesteld van Syrische kinderen uit
vluchtelingenkampen in Libanon
en Turkije, die het verhaal vertellen van het verdriet, de hoop en
de verwarring van kinderen die
uit hun land verdreven zijn.
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