
Hetty Olthoff

Gertine Blom, 25 jaar, 
komt uit een orthodox-ge-
reformeerd gezin in Gouda 
waarin het geloof een pro-
minente rol speelde. Na 
de keuze voor de studie 
geschiedenis in Utrecht 
bleek dat theologie toch 
beter aansloot bij haar be-
hoefte om zich in het chris-
telijk geloof te verdiepen. 
Theologie was een bewuste 
keuze, zo zegt Gertine: 
Geschiedenis is een mooie 
studie, maar gebaseerd op 
het verleden. Ik wilde me 
bezighouden met de grote 
levensvragen en mijn eigen 
geloofstraditie bestuderen 
en nadenken over wat ik 
met deze zaken moet.” 

De studie theologie was in 
Utrecht een brede opleiding, 
waarbij ruime aandacht was 
voor exegese en wereldgods-
diensten. Deze studie, het 
wonen en leven in een grotere 
stad dan waar ze vandaan kwam 
en het omgaan met mensen van 
verschillende achtergronden 
zorgde ervoor dat alle vanzelf-
sprekendheid rondom het geloof 
wegviel. “Ik zocht naar houvast 
en waarheid, het was een exis-
tentiële zoektocht naar God en 
ik vroeg me af wat het geloof mij 
te zeggen had.” 

Vertrouwen
Het geloof van haar opvoeding 
viel weg, maar er kwam een 
nieuw geloof voor in de plaats. 
“Geen zeker weten, geen bewijs. 
Geloven is vertrouwen, een blij-
vende zoektocht. God kreeg in 
deze periode weer steeds meer 
betekenis voor mij.” Geloof en 
wetenschap bleken elkaar niet te 
bijten, maar elkaar aan te vullen. 
Dat geloof en wetenschap hand 
in hand kunnen gaan, lijdt voor 
Gertine geen twijfel: in septem-
ber is ze getrouwd met Eelco, 
die zich in zijn promotiestudie 
bij het UMC bezighoudt met de 
evolutie van cellen. 

Zie verder pagina 5: ‘Ik geloof 
in kleine stapjes’
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Prinsenhof

Het gebouw gaat tegen de vlak-
te, dat was al bekend. Maar jam-
mer genoeg gaat het plan om er 
een zorghuis ‘van de kerk’ voor 
in de plaats te zetten, niet door. 
Verstrekkende bezuiniging van 
de overheid haalde een streep 
door dit streven. Er komt wel 
een medisch wijkcentrum. 

6
Russisch

De Russische vesper die de 
Schola Davidica elk jaar in januari 
uitvoert, trekt altijd veel mensen. 
Dat zal dus ook het geval zijn op 
zondag 25 januari in de Janskerk. 
In die Choral Evensong staan de 
componisten Rachmaninov en 
Tchaikovsky centraal.

7
Nagenieten 

Met Driekoningen nog voor de 
boeg, is nagenieten van Kerst nog 
heel goed mogelijk. In Museum 
Catharijneconvent staat de 
levende kerststal nog en er zijn 
voorstellingen van theatergroep 
Aluin. Boeiend voor kinderen, 
maar net zo goed voor hun 
ouders!

8

Nagenieten

Geloven is een manier van leven, 
zegt Erna Treurniet. Namens het 
Diaconaal Missionair Orgaan 
werkt ze al meer dan 25 jaar 
als buurtpastor, waaronder vele 
jaren in de Geuzenwijk en sinds 
twee jaar in Overvecht. 
In het kader van het missionaire 
jaar vroegen we haar: wat is het 
missionaire effect van diaconaal 
werk?

9

Evert Kronemeijer

Verspreid over de stad 
Utrecht staan dertien 
kerkgebouwen van de 
Protestantse Gemeente 
Utrecht, waar op zondag 
en door de week de wijk-
gemeenten samenkomen. 
En die kerken zijn er niet 
alleen voor de leden. Ook 
voor anderen in onze stad 
hebben ze een belangrijke 
functie: voor de toeristen die 
van de prachtige gebouwen 
genieten, voor de buurtbe-
woners voor wie de kerk een 
vertrouwd baken is, voor 
de verenigingen die de kerk 
huren voor een koor of een 
vergadering, voor de mensen 
aan de onderkant van de 
samenleving die vanuit onze 
kerken worden gesteund, 
voor alle mensen van veraf 
en dichtbij die in een kerk 
een moment van spirituali-
teit ervaren in een dienst, in 
muziek of in stilte.

Die dertien kerken en hun ge-
meenten kunnen alleen functio-
neren dankzij de inzet van de vele 
gemeenteleden die als vrijwilliger 

hun steentje bijdragen. Daarnaast 
zijn er ook beroepskrachten aan 
het werk: predikanten, kerkelijk 
werkers, cantores en organisten, 
kosters. 
Dat de kerk het tegenwoordig 
niet makkelijk heeft is bekend. 
Desondanks zijn we nog steeds 
in alle delen van de stad aanwezig. 
Dat vraagt veel inzet, maar ook 
geld. Over dat laatste gaat het bij 
de Actie Kerkbalans.

De kosten van de gebouwen en van 
de medewerkers zijn de belangrijk-
ste kostenposten van de PGU. 

Gebouwen
De kerkgebouwen bij elkaar kos-
ten in 2015 1,1 miljoen euro: on-
derhoud, energie, verzekeringen, 
enzovoort. We doen ons uiterste 
best om dat voor een belangrijk 
deel terug te verdienen door de 
kerken te verhuren. 

De loonkosten van alle mede-
werkers – bijna allemaal partti-
mers - zijn begroot op twee mil-
joen euro.
Daarnaast zijn er nog veel ande-
re grote en kleine kostenposten. 
Voor een sluitende begroting in 
2015 is € 3.600.000 nodig.

Zie verder pagina 3: 
1,35 miljoen van gemeen-
teleden gevraagd

PGU HEEFT IN 2015 3,6 MILJOEN EURO NODIG

Kerkbalans rond dertien 
Utrechtse kerken

De Bethelkerk, wijkgemeente Zuilen, is bezig met een groeiproces. Als eerste heeft de gemeente een missie om-
armd, die eindigt met de zin: “Ons Kerk-zijn is een ‘gezamenlijke trektocht, waarbij wij in vertrouwen gaan.” Als ver-
volg is er een Bethelkerk Innovatie Groep (BIG) in het leven geroepen; haar taak was om binnen drie maanden met 
een rapport en aanbevelingen te komen. Dat is gelukt en één van de aanbevelingen was het aanstellen van een 
extra beroepskracht om het gezicht van de Bethelkerk te kunnen zijn voor twintigers en dertigers. De financiering 
is door zowel de wijkgemeente als door fondsen opgebracht en zo kon het zoekproces naar een jonge predikant  
beginnen. Via de mobiliteitspool is Gertine Blom door de gemeente voorgedragen en centraal aangenomen. Op 4 
januari om 15.00 uur zal Gertine Blom als predikant in algemene dienst worden bevestigd en verbonden aan de 
Bethelkerk. Wij stellen Gertine graag aan u voor. 

Nieuw: Kerkbalans via internet

en dan een soort ‘keuzemenu’: (met plaatje 
van laptop, iPad o.i.d.) 

of:

(met plaatje acceptgiro of ‘chequeboekje’ 
met pen o.i.d.) 

of
online - eenmalig registreren, 

gebruiksgemak voor u, kostenbesparing voor ons
op de vertrouwde manier uw toezegging 

invullen blijft uiteraard ook mogelijk

www.pgu.nu/kerkbalans

Protestantse Gemeente Utrecht (PGU)

* Via een flyer wordt de aandacht gevraagd voor vereenvoudigd bijdragen aan Kerkbalans (zie vervolg van dit artikel).

* Gertine Blom wordt zondag be-
vestigd als predikant in algemene 
dienst van de protestantse wijkge-
meente Zuilen (foto Hetty Olthoff).
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Dus door te luisteren komt men tot 
geloof, en wat men hoort is de ver-
kondiging van Christus. 
Romeinen 10: 17a

Kees Bouman
 
‘God is niet uitgesproken,’ 
zegt de tekst. Dan valt er 
dus van Hem uit iets nieuws 
te horen in een nieuwe si-
tuatie van ons leven. Iets 
nieuws dat het oude, dat 
altijd al gold, onderstreept. 
Dit namelijk, dat God lief-
de is. We horen dat woord, 
de woorden van de Schrift, 
we kennen het wel, zo on-
geveer. Het biedt ons rust 
en vrede midden het soms 
chaotische bestaan. 

Opeens licht het zo vertrouwde 
liefdeswoord fel op. Dan, als die 
liefde loopt langs ‘heftige’ wegen. 
Heftig voor de mens, wanneer hij 
in het wonder van liefde en echte 
vriendschap, in het wonder van 
nieuw leven, Gods nabije meegaan 
herkent. Heftig, wanneer het leven 
de fundamenten onder ons be-
staan weghaalt en we Gods hand 
onder ons weten. Die liefde loopt 
langs heftige wegen, ook voor 
God, als Hij het uitschreeuwt als 
een barende vrouw.(Jesaja 42: 14) 
omdat zijn liefde niet beantwoord 
wordt. Dan, als Hij voor zich ziet 
hoe diep Hij in de kerstnacht af-
dalen moet.

Hij is niet aan spreken gebonden 
om ons te raken, te vernieuwen. 
Er zijn tal van buitengewone 
wegen. Sterren die magiërs – 
sterrenwichelarij is een volstrekt 
verboden bezigheid in de Bijbel! 
-  er toe brengen het Kind op te 
zoeken. Keizer Constantijn de 
Grote die in een droom Christus 
verschijnen ziet. De theoloog 
Karl Barth die, met name in de 
ontzetting om een cultuur die ui-
terst tevreden is met zichzelf, zich 
gedragen weet door de belijdenis 
dat de buitengewone weg bij uit-
stek de komst van Jezus Christus 
is. 
‘Licht!’ riep Hij uit. Onze weg is 
om naar die roep te luisteren. Al 
luisterend wordt de Bijbel Gods 
Woord. Woord uit de hoge. Dat 
Woord neemt ons mee. Hij is 
zelf in dat Woord. Hij schreeuwt 
ons niet vanuit de verte iets toe. 
Hij gebruikt het Woord van de 
Schrift, 
Hij leent de stem van de naaste, 
van de vreemdeling, van wie niet 
gezien wordt. Zo raakt Hij ons 
bestaan en dat betekent bevrij-
ding. Dat houdt vermanen en 
troosten in, wegen wijzen en van 
wegen terugroepen. Wij, luiste-
rend naar zijn woord, herboren, 
geven antwoord. 

Hij en wij in gesprek, wij onder-
ling, wij mensen, woordwezens. 

Beleving
En de andere zintuigen dan? Het 
gevoel! Kunnen de woorden tus-
sen God en mens buiten een 
vorm van beleving om gaan? Hoe 
intens is dat voor velen in de 
kersttijd! Die beleving is er, hope-
lijk, als een weg die steeds verder 
voert! Het lied dat licht brengt in 
een hart vol verdriet. Het gebed 
als een woning in de storm van 
het leven. Schuldbelijdenis als een 
nieuwe begin. Loflied als boven je-
zelf uit getild worden. Hoe troos-
tend zijn die ervaringen! 

Soms is de hang naar beleving 
juist het probleem! Wanneer zij 
begint en eindigt bij mijzelf, bij 
wat ik ervaar, bij erkend willen 
zijn. Vervagen de woorden - is 
dan de echo van het eigen hart 
het beslissende dat te horen valt? 
Raken de woorden uitgehold? 

Ik twijfel aan Gods belofte, aan 
Gods bestaan? Het vliegt me naar 
de keel. Tegelijk is twijfel een lich-
tende moerasgeest die me mee-
lokt. Twijfel – hoe wrang! – laat 
me beleven een erkend mens van 
deze tijd te zijn – bij de tijd te zijn. 

Bevrijdend
Zó als de beleving van vriend-
schap en liefde gevoed moet 
worden met een enkel woord, 
met vriendelijke ogen, zó wordt 
de weg van de beleving vanuit 
het Woord gevoed dat Hij ons 
aanreikt, vanuit de zegen, het 
licht van Gods gelaat (Numeri 6: 
25) dat over ons schijnt,  telkens 
weer! 

Het Woord doet meer dan voe-
den, het breekt in, Christus Jezus 
breekt door het duister heen, be-
vrijdend licht.
‘Licht!’ roept Hij uit. Hij is het 
Licht. Pijnlijk licht soms. Hoeveel 
wordt je uit handen geslagen. 
Naar deze inbreuk luisteren, in 
die werkelijkheid leven, toelaten 
dat Hij dicht bij ons leeft, dat is 
zich toevertrouwen aan het licht 
van de kerstnacht, licht dat de 
hand reikt aan het licht van Pasen. 
Het is wandelen in het licht.

Al luisterend gaan we het nieuwe 
jaar in.

Nieuwjaarsrecept  (1)

Knip af en toe
kwartiertjes uit de tijd
en geef die
aan jezelf cadeau
zo blijf je baas
over de tijd
die anders zomaar
door je vingers glijdt

Oeke Kruythof

Nieuwjaarsrecept (2)

Je hebt het vreselijk druk
je holt jezelf voorbij
buiten jezelf
tol je
non-stop rond
stop!
begin een dagboek
schrijf en schrijf
en…
je voelt weer vaste grond!

Oeke Kruythof

OUDERDOM

Verzonken voetstap
In het zand
terugkerende dromen
die wonen onder een huid
van craquelé
ouderdom draagt 
berusting mee
In een boodschappentas
die eens gevuld
met leven was

Cobie Ruijgrok

Overdenking

In de beginne
het tere blauw
sprankelend en ijl.
De aarde
omzoomd door
stralend goud.
Gods adem geeft
Leven.

Hij neemt ons
bij de hand
op weg naar
die verre horizon.
Naar dat eindeloze blauw
waar sterren stralen
in de nacht.

Fredy Schild

Afscheid

Afscheid nemen is 
niet altijd weggaan 
maar slechts
 een andere weg nemen
 hoe ongelegen
 schijnt blijven 
we gebruiken woorden als
 tot ziens 
beweging in onbekende ruimten 
voetstappen komen 
en gaan
lichtvaardig in de wind 
we willen tegenhouden 
wat 
voorbij gaat

Eddy LIe

Al luisterend
MEDITATIEF 

MOMENT

Tirtzah Middleton

In het Jodendom is het ge-
bruikelijk dat men op de 
sterfdag van een dierbare 
(de Jahrzeit) Kaddiesj zegt 
zowel thuis als in de sjoel 
(synagoge). 

Kaddiesj is een lofgebed 
en heeft een wonderlijke 
kracht. Als er één band 
is die sterk genoeg kan 
zijn om hemel en aarde te 
verbinden, dan is dat het 
Kaddiesj. Het houdt de le-
venden bij elkaar en slaat 
een brug naar de verbor-
genheid van de dood.

Door Kaddiesj te zeggen, spreekt 
men zijn besef uit van de aan-
wezigheid van heiligheid in het 
bestaan van de mens. De erva-
ring van goddelijke goedheid, van 
liefde en genegenheid kwam voor 
een groot deel voort uit alles wat 
men deelde met de dierbare, die 
wordt herdacht.

Voordat degene die Jahrzeit heeft, 
naar voren komt in de sjoel om 
Kaddiesj te zeggen (en soms zijn 
het meerdere personen), spreekt 
de rabbijn de volgende woorden 
uit:
“Laat ons hen die ons dierbaar 
waren in onze herinnering terug-
roepen, hen die reeds uit dit leven 
zijn weggerukt en de eeuwige 
rust zijn ingegaan. Wij danken de 
Eeuwige voor alles wat goed was 
in hun leven, voor onze verbonden-
heid met hen die verder reikt dan 
de grenzen van de dood. Wanneer 
wij Kaddiesj zeggen en de Naam 
van de Eeuwige prijzen, geven wij 

tevens eer aan hun nagedachtenis. 
Vandaag gedenken wij met liefde 
…………. (de naam / namen wor-
den genoemd).”

Verheven
Dit zijn de woorden van het 
Kaddiesj:
“Verheven en geheiligd worde Zijn 
grote Naam in de wereld, die Hij 
schiep naar Zijn wil. 
Moge Hij zijn koninkrijk vestigen 
in uw dagen en tijdens uw leven en 
nog in deze generatie van Jisra’eel, 
spoedig en in de nabije toekomst. 
Zegt daarop: Ameen. 
Moge Zijn grote Naam ten eeuwi-
gen dage worden geprezen. 
Geprezen, geloofd en verheerlijkt, 
hoog verheven, geroemd, bezongen 
en aanbeden zij de Naam van de 
Heilige, geprezen zij Hij, boven alle 
lofprijzingen, liederen en gezangen, 
en boven alle troost die in deze we-
reld kan worden uitgesproken, Zegt 
daarop: Ameen.
Moge er volledige vrede komen van-
uit de hemel en leven voor ons en 
voor heel Jisra’eel.
Zegt daarop: Ameen.
Hij die vrede maakt in Zijn sferen, 
moge Hij vrede maken voor ons, 
voor heel Jisra’eel en voor de hele 
mensheid. Zegt daarop: Ameen.”

Thuis brandt men een 
Jahrzeit-lichtje. Dat is tegen-
woordig een elektrisch lichtje 
in de vorm van een hartje, 
waarin een vlam brandt; want 
zolang wij hen gedenken, blij-
ven zij leven in ons hart.

Auteur is lid van de Liberaal Joodse 
Gemeente; zij schreef dit artikel namens 
de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël 
Utrecht.

Jahrzeit - 
de verjaardag 
van het overlijden
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Vespers in Zuidoost
Op zondag 4 januari is er om 
17.00 uur een orgelvesper in 
de Nicolaïkerk. Voorganger 
is ds Hans Koops en mede-
werking wordt verleend door 
leden van de vespercantorij 
onder leiding van Ko Zwa-
nenburg. Organist is Berry 
van Berkum. Hij speelt van 
Anthonie van Noordt (1619-
1675) de prachtige bewerking 
van psalm 24 en daarnaast 
improvisaties over Magnificat-
verzen.
Op zondag 11 januari wordt 
het programma van de 
Nieuwjaarsduik 2015 om 
17.00 uur afgesloten met een 
cantatevesper. Informatie hier-
over staat elders in dit num-
mer.
Zondag 18 januari begint de 
gebedsweek voor de eenheid 
van de Christenen. Om 17.00 
uur is er een vesper in de 
Marcuskerk.  Organist is Karel 
Demoet.

Concerten in
Domkerk op
zaterdagmiddag
Het eerste concert in de 
reeks ‘Zaterdagmiddagmuziek 
in de Domkerk’ is op 3 januari. 
Dit nieuwjaarsconcert wordt 
verzorgd door Domorganist 
Jan Hage. Hij speelt die middag 
vanaf half vier een aantal ver-
zoeknummers.
Op zaterdag 10 januari zijn 
de klarinetsonates van Max 
Reger (1873-1916) te horen. 
Solisten zijn Erica Langereis, 
klarinet en Jan Hage, piano.
Het concert op 17 janu-
ari wordt verzorgd door de 
Domcantorij onder leiding van 
Domcantor Remco de Graas. 
Op het programma voor deze 
middag staat de uitvoering 
van het Te Deum Laudamus 
voor achtstemmig dubbelkoor 
en orgel, van de componist 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809-1847).

De zaterdagmiddagmuziek op 
24 januari is weer een orgel-
concert; Jan Hage speelt vanaf 
half vier werken van Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), 
Ernst Pepping (1901-1981) en 
van Hugo Distler (1908-1942).
Over het concert van zater-
dag 31 januari, de Messe de 
Tournai in Purificatione van 
de middeleeuwse componiste 
Beata Maria Virginis, komt in 
de volgende editie van Kerk in 
de Stad nadere informatie.

Bach-cantate 
in Geertekerk
Op zondag 4 januari wordt in 
de Geertekerk om 19.30 uur 
de Bachcantate ‘Das neuge-
borne Kindelein’ (BWV 122) 
uitgevoerd. Solisten zijn: Johan-
neke Vogel (sopraan), Merel 
van Schie (alt), Roelof Polinder 
(tenor), Erks Jan Dekker (bas). 
Koor en orkest staan onder 
leiding van Gerrit Maas. Als 
extra werk voor orkest staat 
‘Wenn Bach Bienen gezüch-
tet hätte’ van Arvo Pärt op 
het programma. De inleiding 
wordt verzorgd door Wim 
Wijting. 

De toegang is gratis, na afloop 
is er een collecte. Informatie 
over meedoen aan of bijwo-
nen van de Bach-cantates in 
de Geertekerk staat op de 
website www.bachcantates-
utrecht.nl.

(vervolg van voorpagina)

De bijdragen van de ge-
meenteleden zijn de belang-
rijkste bron van inkomsten. 
Daarvan vormen de vaste 
bijdragen die worden toege-
zegd bij de Actie Kerkbalans 
het grootste deel, naast 
wijkacties, collectes enzo-
voort. Voor 2015 zetten de 
kerkrentmeesters van de 
wijkgemeenten in op  
€ 1.350.000 aan Kerkbalans-
inkomsten. 

Hieronder enkele gegevens over 
de bijdragen in 2013. De cijfers 
van 2014 zijn nog niet exact be-
kend, maar zullen ongeveer op 
hetzelfde niveau uitkomen.
In 2013 ontving de PGU ruim  
€ 1.250.000 via de Actie Kerk-
balans, uit 2.355 bijdragen. Het 
aantal betrokken gemeenteleden 
is overigens hoger, want bijdra-
gen gelden vaak voor een gezin. 
De gemiddelde jaarbijdrage was  
€ 535,00. 
Maar een gemiddelde zegt lang 
niet alles. Sommige leden willen 
en kunnen veel bijdragen aan hun 
wijkgemeente; anderen kunnen 
maar weinig missen of maken an-
dere keuzes.  U ziet dat de hoogte 
van de Kerkbalans-bijdragen sterk 
varieert, maar ook dat alle hoge 
en lage bijdragen nodig zijn om 
aan het totaal te komen dat nodig 
is. Vergelijkt u uw eigen bijdrage 
eens met het overzichtje. Kan uw 
toezegging omhoog, en misschien 
zelfs een regel opschuiven in de 
lijst?

Vernieuwingen
De opzet van de Actie Kerkbalans 
is als vanouds: u ontvangt een for-
mulier voor de toezegging van uw 
vaste kerkelijke bijdrage voor het 
jaar 2015. Als u voor het afgelo-
pen jaar 2014 een toezegging had 
gedaan staat die daarop vermeld. 
Naast het bedrag voor 2015 geeft 
u ook de wijze van betalen en de 
termijnen op. Het formulier levert 
u in of stuurt u op met de ant-
woordenvelop.

Bij de Kerkbalansbrief treft u ook 
een flyer aan over toezeggen via 
internet. Op de PGU-website 
www.pgu.nu vindt u onder 
het kopje ‘Geldzaken’ de optie 
‘Kerkbalans’. U meldt zich daar 
eenmalig aan met uw registratie-

nummer (linksboven op het for-
mulier) en vult uw toezegging in. 
Via e-mail ontvangt de gegevens 
van uw toezegging en het wacht-
woord om later opnieuw in te 
loggen. Het formulier hoeft u dan 
niet op te sturen.
Onder ’Geldzaken’ vindt u ook 
alle gegevens over een ‘Periodieke 
gift’ aan de PGU. Door uw bijdra-
ge voor tenminste vijf jaar vast te 
leggen, kunt u deze volledig aftrek-
ken van de belasting. Overigens 
kunt u de folder ‘Slim geven’ over 
dit onderwerp ook opvragen bij 
het Bureau van de PGU of bij de 
kerkrentmeesters van uw wijkge-
meente.

En als we het toch over het online 
regelen van uw geldzaken hebben: 
ook collectebonnen kunt u via de 
website www.pgu.nu bestellen.
Of u uw kerkbalansformulier invult 
en opstuurt of via internet toezegt: 
wacht er niet te lang mee, zodat 
er op tijd duidelijkheid is op welke 
bijdragen de wijkgemeenten van 
de PGU in 2015 kunnen rekenen.

1,35 miljoen van gemeenteleden gevraagd

Actie Kerkbalans
bijdragen 2013

Aantal Totaal
Bijdragen

tot € 100 609 € 78.661
€ 100 - € 200 366 € 84.248
€ 200 - € 300 282 € 91.653
€ 300 - € 400 189 € 81.417
€ 400 - € 500 161 € 83.242
€ 500 - € 600 141 € 84.600
€ 600 - € 800 149 € 108.724
€ 800 - € 1.000 98 € 88.202
€ 1.000 - € 1.200 104 € 108.484
€ 1.200 - € 1.500 109 € 137.944
€ 1.500 - € 2.000 80 € 130.405
€ 2.000 - € 3.000 49 € 111.187
€ 3.000 en meer 18 € 71.925

Totaal 2.355 € 1.260.692

Domkerk - Citypastoraat
Centrum

Oranjekapel
Zuilen-Zuid

Jacobikerk
Centrum-Noord

De Wijkplaats – West
Lombok

Tuindorpkerk
Tuindorp

Nieuwe Kerk
Wittevrouwen

Wilhelminakerk
Oost

Nicolaikerk
Centrum-Zuid

Janskerk – EUG  Centrum

Johannescentrum 
Overvecht

Bethelkerk
Zuilen-Noord

Triumfatorkerk – de Haven
Kanaleneiland

Marcuskerk
Hoograven

De dertien PGU-kerken in 
Utrecht: kent u ze allemaal en 
weet u waar ze staan? Op deze 
pagina ziet u de foto’s; in elke 
Kerk in de Stad vindt u de adres-
sen en de kerkdiensten. 
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Robert Imhof
Penningmeester College van 
Kerkrentmeesters

Wij moeten tot onze spijt 
voor het kalenderjaar 2015 
komen met een begro-
ting van de Protestantse 
Gemeente Utrecht van  
€ 85.200 negatief. 
In de afgelopen maanden 
hebben de wijken, veelal 
de penningmeesters, veel 
energie gestoken om de 
begroting voor 2015 rond 
te krijgen. Deze zijn in de 
wijken en met centraal uit-
voerig besproken. 

Ook centraal heeft de begro-
ting gemaakt. Gezamenlijk kunt 
u het resultaat hiervan vinden 
in de bijgevoegde tabel, die een 
samenvatting is van de begro-
ting 2015 die aan de diverse 
gremia voorgelegd is. Deze is 
uiteindelijk goedgekeurd door 
de Algemene Kerkenraad in haar 
vergadering van 1 december 
2014. 

Triumfatorkerk
De begrotingen zijn realistisch. 
Duidelijk is geworden dat er 
voor enkele wijkgemeenten en 
de Triumfatorkerk als gebouw 
geen sluitende begroting haal-
baar is. 

N.B. Een jaar geleden is besloten 
om de Triumfatorkerk voorals-
nog niet te verkopen. Diverse 
redenen, zoals lokale verhuur, 
gunstige ligging, vierplek van de 
Haven en de thuisbasis voor de 
voedselbank hebben bijgedragen 
aan dit besluit. De exploitatie van 
het gebouw vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van PGU-
centraal. 

Voor de wijken met een ne-
gatieve begroting geldt dat de 
wijkkerkenraden, het College 
van Kerkrentmeesters en de 
Algemene Kerkraad hiervoor 
volop aandacht hebben. Veelal 

zijn er werkgroepen in het leven 
geroepen om per afzonderlijke 
situatie te bekijken wat noodza-
kelijk is om dit om te buigen dan 
wel keuzes te maken die dras-
tischer van aard zijn. In dit pro-
ces is communicatie onderling 
en met de leden van de wijkge-
meentes cruciaal. Ook is het de 
taak van centraal om naast de 
maatwerkoplossingen te kijken 
naar de structurele neerwaartse 
trend die zichtbaar is in kerke-
lijk Nederland en helaas ook in 
Utrecht. 

Methodiek
Zoals u ziet heeft centraal een 
positieve begroting, de realiteit 
kan anders zijn en de verwach-
ting is ook dat dit anders zal uit-
pakken. 
De oorzaak dat we u dit zo 
presenteren zit hem in de be-
grotingsmethodiek die we met 
elkaar hebben afgesproken. Het 
gaat hierbij om de doorbelasting 
van het bureau naar de wijken 
en de rendementen uit de beleg-
gingen die ten bate van de wijken 
komen. 
Hiervoor zijn vaste percentages 
afgesproken. U zult begrijpen 
dat de rendementen in het hui-
dige economische klimaat niet al 
te best zijn en daarbij het vast-
gestelde rendement waarmee 
begroot wordt niet gehaald zal 
worden. Uiteindelijk is gekozen 
om de begrotingsmethodiek te 
volgen en een positief begroot 
resultaat voor Centraal te ac-
cepteren.    

Toch zien we ook positieve fi-
nanciële ontwikkelingen. Zo 
ontvangen twee van de bin-
nenstadskerken (Jacobikerk en 
Janskerk) vanaf 2015 tot en met 
2020 weer subsidie (BRIM) voor 
onderhoud. Veel wijken weten de 
begroting sluitend te krijgen en 
verhuurmogelijkheden worden 
goed opgepakt. Hierin worden 
kansen gezien. 
 
Betrokkenheid
Met elkaar kunnen we veel al-
ternatieve bronnen van inkom-
sten gaan zoeken hetgeen helpt 
om onze begroting sluitend te 
krijgen, maar uiteindelijk is dat 
natuurlijk niet ons hoofddoel. 
Uiteindelijk gaat het om u, de 
mensen die gezamenlijk gemeen-
te zijn. 
Het gaat om de betrokkenheid 
van de leden van onze kerk in 
de stad Utrecht. De uitdaging 
en verantwoordelijkheid ligt bij 
elk individu om vanuit betrok-
kenheid betrokken te zijn bij wat 
ons aan het hart gaat. 

LICHTPUNTEN: OPNIEUW ONDERHOUDSSUBSIDIE JANSKERK EN JACOBIKERK

PGU krijgt begroting niet sluitend
 Inkomsten Kosten Dekking uit 

reserves Resultaat

PGU centraal 356.500 322.500  34.000

EUG 192.100 192.100  0

Jacobikerk 443.100 443.100  0

Citypast. Domkerk 452.700 452.700  0

Bethelkerk 144.200 225.250 45.000 -36.050

Oranjekapel 78.450 111.450 20.000 -13.000

Johannescentrum 203.100 203.100  0

Nieuwe Kerk 256.200 246.200 -10.000 0

Tuindorpkerk 242.890 242.890  0

Wilhelminakerk 85.500 121.400 25.000 -10.900

Nicolaïkerk 290.350 290.350  0

Marcuskerk 159.400 196.250 8.000 -28.850

West 155.000 173.000 18.000 0

De Haven 17.000 59.500 42.500 0

Gebouw 
Triumfatorkerk 50.800 81.200  -30.400

Gebouw Janskerk 263.600 263.600   

TOTAAL 3.390.890 3.624.590 148.500 -85.200

Peter Gijsbertsen,
penningmeester DMO

Bij de presentatie van 
de begroting van het 
Diaconaal Missionair 
Orgaan (DMO) van 2014 
in Kerk in de Stad was het 
opschrift: ‘DMO in 2014 
op zoek naar evenwicht’. 
Dit streven naar evenwicht 
vloeide voort uit het in 
2013 vastgestelde finan-
ciële beleid. Daarin is op-
genomen dat om op lange 
termijn invulling te kunnen 
geven aan het diaconaat, 
de uitgaven en inkomsten 
in balans moeten zijn. Een 
sluitende begroting is daar-
bij telkens het streven. Voor 
2014 bleek het nog niet 
haalbaar om tot een slui-
tende begroting te komen. 
Er was nog onvoldoende 
gelegenheid geweest om 
de nodige maatregelen te 
nemen om dit mogelijk te 
laten zijn. Inmiddels zijn 

de eerste vruchten van 
ingevoerde maatregelen 
zichtbaar en is het mogelijk 
gebleken om voor 2015 een 
sluitende begroting te pre-
senteren.

Fondsenwerving
Omdat de inkomsten uit het 
vermogen van DMO onvol-
doende zijn om tot een slui-
tende begroting te komen heeft 
het DMO ingezet op het wer-
ven van ‘levend geld’. Door mid-
del van fondsenwerving hoopt 
het DMO een deel van de be-
nodigde middelen te verkrijgen. 
De komende jaren zal aan fond-
senwerving veel aandacht wor-
den besteed. De teamleider van 
het DMO, Dirk van den Hoven, 
volgt een opleiding die gericht 
is op het verwerven van kennis 
en vaardigheden op het gebied 
van fondsenwerving. De werving 
richt zich met name op de (co-)
financiering van reeds bestaande 
of nieuwe projecten die door het 
DMO zelf worden uitgevoerd.  

Personeelslasten
De personeelslasten drukken 
zwaar op de begroting van het 
DMO. Het in 2013 ingevoerde 
beleid is er op gericht om de 
personeelslasten niet verder te 
laten toenemen. Ten gevolge van 
de pensionering in februari 2015 
van Marja Bakker, coördinator 
van ontmoetingscentrum De 
Wijkplaats, zal de formatie slin-
ken en wordt een besparing op 
de personeelslasten gerealiseerd. 
Haar werkzaamheden in De 
Wijkplaats zullen worden over-
genomen door Pia ten Hoeve, 
medewerkster van het DMO. 
Met het aflopen van het pilot-
project van het ouderenwerk 
treedt ook ouderenwerker Joost 
de Bruijn uit dienst. Hiermee 
wordt echter geen besparing 
gerealiseerd op de personeels-
lasten. Zijn salaris werd gefinan-
cierd uit een bijdrage van het 
College van Kerkrentmeesters. 

Plaatselijk werk 
Onder plaatselijk werk wordt 

in de begroting verstaan de 
kosten voor DMO-projecten 
en uitgaven inzake ondersteu-
ning van diaconaal-missio-
naire initiatieven van derden. 
Voor 2015 is er aanzienlijk min-
der begroot voor uitgaven aan 
plaatselijk werk dan in 2014. 
Om tot een sluitende begro-
ting te komen besloot het 
DMO hiervoor geen extra mid-
delen ter beschikking te stel-
len. Voor 2015 betekent dit dat 
er ongeveer € 30.000,00 be-
schikbaar is voor het toeken-
nen van aanvragen van derden.  
 
Toekomst
Om ook in de toekomst een slui-
tende begroting te kunnen re-
aliseren, is het noodzakelijk dat 
voorgenomen maatregelen ver-
der worden uitgewerkt en door-
gevoerd. Deze maatregelen zijn 
gericht op het besparen van kos-
ten, het verder flexibiliseren van 
de organisatie en het aantrekken 
van “levend geld”.  Zodoende 
moet worden voorkomen dat 

het voor plaatselijk werk be-
schikbare budget nog verder zal 
afnemen. Dit is een breed gedra-
gen wens van het DMO en meer 
in het algemeen van de PGU. 
 
Uitgaven
Bij het opstellen van de begro-
ting gaat het DMO uit van een 
(fictief) rendement op het ver-
mogen van 5%. Aan dit uitgangs-
punt houdt het DMO ook voor 
de begroting van 2015 vast. Dit 
uitgangspunt is ontleend aan de 
praktijk over een lange periode 
in het verleden. Het DMO is van 
mening dat dit een uitgangspunt 
is dat op de lange termijn realis-
tisch is. Op dit moment worden 
dergelijke rendementen echter 
niet gerealiseerd. Dit is het ge-
volg van de historisch lage rente-
stand op dit moment. De begrote 
uitgaven voor 2015 bedragen  
€ 896.500. De kosten voor het 
ouderenwerk zijn hierbij inbegre-
pen. Deze kosten zullen ten laste 
komen van een daarvoor aange-
houden bestemmingsreserve.

DMO heeft sluitende begroting 2015

* Triumfatorkerk: begroting niet slui-
tend te krijgen, desondanks aanhou-
den als gebouw (foto Peter van der 
Ros).
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Leerhuis op Zondag 
in de Nieuwe Kerk
Het afgelopen najaar is de Nieu-
we Kerk gestart met het Leer-
huis op Zondag. Het Leerhuis 
is bedoeld voor verdieping en 
toerusting en vindt maandelijks 
plaats op zondagmiddag van 
16.30 tot 18.00 uur. De afgelopen 
maanden sprak evangelist Henk 
Binnendijk drie keer aan de hand 
van zijn onlangs verschenen boek 
‘Het verlangen van God’. 
In het voorjaar van 2015 is het 
Leerhuis op Zondag op 1 fe-
bruari, 1 maart, 3 mei en 7 juni, 
telkens de eerste zondag van de 
maand. Op 1 februari en 1 maart 
spreekt Cees de Jonge, stafwer-
ker van de Navigators in Amers-
foort. In een tweeluik belicht hij 
vanuit de Bijbel de verhouding 
vrijheid – verantwoordelijkheid. 
Wat is Gods bedoeling met ons 
leven hier op aarde? Hoe tekent 
dat ons perspectief op het leven, 
bijvoorbeeld op de verhouding 
lijden – welvaart? 
Het Leerhuis op Zondag staat 
open voor iedereen, wees wel-
kom in de Nieuwe Kerk op de 
bovengenoemde data om 16.30 
uur. De bijeenkomsten starten 
met de lezing van de spreker, 
waarna gelegenheid is voor vra-
gen en discussie. Om 18.00 ron-
den we af.
Uitgebreidere informatie staat 
op de website van de Nieuwe 
Kerk, www.nk-utrecht.nl/Leer-
huis op Zondag. Wie wil kan 
vooraf zijn mailadres opgeven. 
De vrijdag voorafgaand aan het 
Leerhuis wordt een mailing ver-
zonden met wat voorbereidings-
materiaal. 
Hartelijk welkom op zondag 
1 februari 2015 om 16.30 uur 
in de Nieuwe Kerk, Bollenhof-
sestraat 138a. Koffie en thee 
staan klaar bij binnenkomst. 

Spiritualiteit 
halen uit poëzie 
Wie van gedichten lezen houdt, 
of dat eigenlijk wel eens zou wil-
len gaan doen, kan zich inschrij-
ven voor een reeks poëzieoch-
tenden in het gebouw naast de 
lutherse kerk. Neerlandica Ce-
cile Boudewijn en ds Catrien van 
Opstal geven (weer) een cursus 
waarin poëzie wordt gelezen van 
Marjoleine de Vos en van Pieter 
Boskma. Bedoeling is, de gedich-
ten te bespreken en daarna aan 
de hand van een verdiepings-
vraag proberen zelf woorden 
te vinden voor wat het gedicht 
bij ons oproept. Poëzie kan je 
namelijk bewust maken van wat 
voor jou de kern is. Waar raakt 
het gedicht aan wat voor mij van 
belang is? Wat houdt mij gaande? 
Op de folder voor de poëzie-
ochtenden staat een afbeelding 
van een koorddanser, geschil-
derd door Paul Klee. Daarbij de 
tekst: “Evenwicht zoeken, voor-
zichtig je voet als een voelspriet 
naar voren naar wat je bezielt.” 
Dit is een beeld om te beschrij-
ven wat in de cursus gebeurt. 
Om mee te doen, is ervaring 
met het lezen van gedichten niet 
nodig.
De met poëzie gevulde don-
derdagochtenden zijn 29 ja-
nuari, 12 februari, 5 en 19 
maart en 2 en 16 april,  van 
10.00 tot 12.00 uur in het ge-
bouw aan de Hamburgerstraat  
11, naast de lutherse kerk. 
Deelname aan de hele cursus 
kost 35 euro plus kopieerkos-
ten. Informatie en aanmelding bij  
Catrien van Opstal, e-mail: 
cvopstal@hotmail.com.

Marieke Sillevis Smitt
diaconaal-missionair predikant

De dag dat Kidscafé weer opende 
na de zomervakantie, was ook pre-
cies de verjaardag van Adem. Hij 
zou 12 worden. Als je 12 bent neem 
je afscheid van Kidscafé;  wij wisten 
al voor de zomervakantie dat Adem 
waarschijnlijk niet meer zou komen. 
Hij ging ook naar de middelbare 
school, dus het was mooi geweest. 

Adem was een van de eerste kinde-
ren die lid werden van Kidscafé, de 
wekelijkse inloop voor kinderen op 
Kanaleneiland-Noord. Vanaf zijn ze-
vende  tot zijn twaalfde is hij prak-
tisch  elke week gekomen. We heb-
ben  moeite met hem gehad. Het 
hanteren van frustraties was niet 
zijn sterkste punt en ik heb enorme 
woedeaanvallen van hem gezien, 
dan was er geen land met hem te 
bezeilen. Een keer moest zelfs zijn 
vader erbij komen. Die begreep er 
niets van: met mijn andere zonen, ja, 
daar zijn wel eens problemen mee, 
met Amin? Nooit. 

Ook in de wijk hoorde ik de zorgen 
om zijn gedrag, bij de speeltuinlei-
ding bijvoorbeeld. We vermoedden 
problemen in het gezin, maar op 
een dag zag ik Adem en zijn vader 

lopen op de Marco Pololaan. Ze 
liepen hand in hand. Dat beeld gaf 
zo’n intimiteit en ook veiligheid weer, 
dat ik sindsdien nooit meer aan de 
ouders heb getwijfeld. En als Adem 
weer eens een filmpje opzocht op 
de computer dat echt niet door de 
beugel kon (wat ik merkte doordat 
hij dan schielijk over zijn schou-
der heen ging kijken of ik het in de 
gaten had. Ja, zo wel!) dan zei ik 
tegen hem: “Adem, wat kijk je? Denk 
aan het gezicht van je vader!” En 
dat werkte. 

Langzaam maar zeker kreeg ik een 
band met hem. Had ik in de be-
ginjaren wel eens moeite met hem 
zijn grenzen te wijzen, nu kreeg ik 
steeds meer plezier erin hem uit 
te dagen. Op allerlei vlak: van zijn 
voetbalkennis (maar dan won hij 
toch meestal van mij) tot behen-
digheidskunsten tot het leren van 
moeilijke woorden. Hij genoot er stil-
letjes van als hij het doorhad of als 
het hem lukte. En hij veranderde in 
zijn houding naar mij als leidster van 
Kidscafé. Liep hij eerst voorop in het 
uithalen van geintjes, van lieverlee 
ging hij mij helpen. Door andere jon-
gens in het gareel te houden. Door 
kleine klusjes te doen als limonade 
maken of zelfs opruimen. Het werd 
een plezier hem elke week te zien 

en met hem mee te leven, met zijn 
Cito-score, zijn groep 8 kamp, en nu 
…zijn verjaardag?
“Hij zal wel niet komen”, zei ik. “Hij 
zit nu immers op de middelbare 
school.” Maar daar zwaaide de deur 
open en daar stond Adem, met een 
zware gloednieuwe blauwe school-
tas rond de tengere schouders. Met 
een zucht liet hij die vallen en nam 
zijn plek in, als vanouds. 
“Hoe is het op de middelbare en 
ben je zo vroeg vrij vandaag?” 
“Goed”, antwoordde hij kort zoals 
altijd en: “Ik heb een tussenuur.” “O, 
dan kom je even afscheid nemen en 
dan ga je weer terug.” “Ja.”  

Hij speelde die middag als vanouds 
met de andere jongens, met veel 
plezier, en bleef tot het eind. Ik gaf 
hem een verjaarskaart met goede 
wensen. Hij slingerde de tas op zijn 
rug en pakte zijn fiets. Voor de laat-
ste keer Kidscafé. Ik wenste hem 
het allerbeste en zei dat ik hoopte 
dat hij nog wel eens kwam buur-
ten. Maar hij zit op de middelbare 
school! De tijd van Kidscafé is voor 
hem schooltijd geworden. Ik reali-
seerde me later pas dat hij gespij-
beld had. Speciaal gespijbeld voor 
deze bijzondere laatste middag in 
Kidscafé, op zijn twaalfde verjaar-
dag. 

Er is weer een nieuwe generatie 
Adems gekomen in Kidscafé. Ook 
met deze jongens kan ik soms 
moeite hebben, ook het gedrag van 
deze gastjes nodigt uit om met ou-
ders te praten. Het is goed zo. Door 
wrijving ontstaat warmte. En ik denk 
vol warmte aan Adem, mijn advents-
kaarsje van hoop in soms donkere 
dagen. Dag Adem, het ga je goed. 
Gods zegen voor jou en de jouwen.

Adem, adventskaarsje in de duisternis

VAN 
ONDEREN

(vervolg van voorpagina)
Uiteindelijk besefte 
Gertine dat geloven voor 
haar zo fundamenteel is, 
dat ze er ook praktisch mee 
bezig wilde zijn. Daarom 
volgde ze de driejarige 
masterstudie tot gemeente-
predikant. Eerst in Utrecht, 
later in Amsterdam. 
Gertine: “Geloof gaat over 
betekenisverlening, het 
zich bezighouden met al-
lerhande levensvragen.” 

In haar master ontdekt ze wat 
het betekent om in de praktijk 
bezig te zijn met geloof en men-
sen. Ze loopt stage in een ge-
meente en stuit dan op de vragen 
van deze tijd: kerkverlating en 
vergrijzing in de kerk. Het is in 
deze tijd niet vanzelfsprekend om 
predikant te worden. De vraag 
die haar leidt is: hoe ziet de toe-
komst van de kerk eruit?

Het sollicitatieproces verliep 
niet vanzelf. Gertine: “Ik vroeg 
me af of de vacature voor de 
Bethelkerk niet te vroeg kwam. 
Ik dacht veel na over wat te doen 
na het afronden van de studie. 
Moet ik gaan voor een onder-
zoekstraject en promoveren? 
Maar ook de praktijk sprak me 
aan en toen ik me eenmaal ver-
diepte in het verhaal rondom 
de Bethelkerk en ook het BIG-
rapport las, werd ik enthousiast. 
Wat betekent de kerk voor jonge 
mensen in deze tijd? Hoe meer ik 
bezig was met deze materie, des 
te meer betrokken ik raakte.” 

Verkenning
Een verkenningsbezoek in de ere-
dienst gaf haar belangrijke infor-
matie. Gertine: “Ik zag veel grijs 
en haast geen jonge mensen. De 
doelgroep waar voor ik gekomen 
ben is niet opgegroeid als trouwe 
kerkganger, maar ze zijn wel ont-

zettend nodig. Kerk-zijn betekent 
dat je je ook inzet en commit-
teert aan een gemeenschap, niet 
dat je alleen komt als het leuk is.” 
Na een inspirerend en plezierig 
sollicitatiegesprek was de com-
missie blij Gertine voor te mogen 
dragen. 
Op 1 november is Gertine be-
gonnen en ten tijde van het in-
terview is ze twee weken officieel 
bezig. Gertine: “Het is moeilijker 
dan ik dacht, maar ik probeer er 
onbevangen in te staan. Ik laat 
me niet ontmoedigen; ik geloof in 
kleine stapjes. De zondagse ere-
dienst is voor mij de basis, het is 
belangrijk dat ook jonge mensen 
daar komen om te leren en te 
vieren.” 

Jongerenkring
De nieuwe predikant van Zuilen 
wil graag bezig zijn met het uitleg-
gen van de Bijbel en het samen 
vieren op de zondag. Haar eer-
ste aandacht gaat uit naar het 
leren kennen van de gemeente, 

meedoen met activiteiten, een 
nieuwe website opzetten en een 
kring voor jonge mensen star-
ten (samen eten en daarna een 
uur Bijbelstudie). Ze bespreekt 
de vragen die haar bezighou-
den met haar man Eelco en met 
collega-predikant Tineke Zijlstra 
en andere gemeenteleden van de 
Bethelkerk. 
Wat Gertine leuk vindt aan haar 
plek in de Bethelkerk, is dat 
ze niet als pionier op een heel 
nieuwe plek begint. “Het is een 
bestaande gemeente met een ge-
schiedenis waarin ik aan het werk 
mag gaan. Dat maakt het ener-
zijds lastig omdat je te maken 
hebt met tradities en gewoontes, 
maar anderzijds is het prachtig 
om een gemeente te vormen met 
jong en oud.”  
Ook vindt ze het fijn om in de 
stad predikant te zijn; het is een 
unieke omgeving waarin veel ge-
beurt, met veel doorstroming van 
(jonge) mensen. Het is bijzon-
der dat in de stad Utrecht het 

afgelopen jaar ook een andere 
jonge predikant is bevestigd, Pim 
Brouwer, in de Wijkplaats. “Dat 
betekent dat ook hier nieuwe ge-
luiden mogen klinken.”

Geliefd kind
De kern van het geloof is voor 
Gertine dat je je een geliefd kind 
van God weet. Nu al, en niet pas 
als je iets hebt bereikt. Geloven 
betekent bewust leven en naden-
ken over wie je bent. Het christe-
lijk geloof geeft rust om te kun-
nen genieten van het nu, omdat 
de toekomst in Gods hand ligt. 
Aan het eind van het gesprek 
zegt ze: “Ik zie om me heen dat 
geloven al zo oud is, dat het weer 
hip is. Je ziet aan een stroming als 
mindfullness hoe aantrekkelijk as-
pecten van het christelijk geloof 
zijn. Mindfullness is immers in 
wezen heel christelijk: je kunt ge-
nieten van het hier en nu omdat 
je als kind van God je geen zor-
gen hoeft te maken over verleden 
of toekomst.”
Een nieuwe predikant heeft iets 
nodig van de gemeente om op-
timaal te kunnen functioneren. 
Gertine: “Wat ik nodig heb is 
vertrouwen en ruimte krijgen; 
goodwill om twee jaar mezelf te 
mogen zijn en samen te kijken 
wat mogelijk is. Het gaat niet al-
leen om veranderen, er moet ook 
rust zijn; ik moet me thuis kun-
nen voelen.”
Op de vraag waar ze van gaat 
glimmen antwoordt Gertine: 
“Dat er al zo veel gebeurt in de 
gemeente, dat zoveel mensen 
zich inzetten. Dat ik mag dromen 
over de kerk, dat ik idealen mag 
hebben. Te mogen vertrouwen 
dat er toekomst is. Misschien gaat 
er wel iets moois gebeuren.” 
Wij zijn bijzonder dankbaar met 
de komst van Gertine Blom en 
wensen haar een gezegende tijd 
in de gemeente van en de wijk 
rondom de Bethelkerk. 

‘Ik geloof in kleine stapjes’

* Gertine Blom: ... “Misschien gaat er wel iets moois gebeuren”... (foto 
Hetty Olthoff).
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Ds Badry nieuwe
predikant Waalse
gemeente Utrecht
Op zondag 11 januari om 
15.00 uur wordt ds Michel 
Badry geïnstalleerd als nieuwe 
predikant  van de Eglise Wal-
lonne d’Utrecht gemeente. 
Ds Badry is afkomstig uit 
Frankrijk en heeft in Aix-en-
Provence, Montpellier en Pa-
rijs gestudeerd. Daarna heeft 
hij een aantal jaren als domi-
nee gewerkt in de regio Parijs. 
Van 2004 tot 2006 werkte hij 
in België en sinds 2006 was hij 
dominee van de Waalse kerken 
van Delft en Rotterdam. Van 
2009 tot 2014 was ds Badry 
voorzitter van de Waalse clas-
sis. 
Hij is getrouwd met een Ne-
derlandse vrouw en heeft drie 
kinderen. Het predikantengezin 
komt te wonen in De Bilt.

Migrantenkerken 
slaan beurt over
In dit nieuwjaarsnummer staat 
geen artikel over de migran-
tenkerken, zoals dat in de vier 
edities van het najaar wel het 
geval was. Dit heeft onder 
meer te maken met het vroe-
ge tijdstip van aanlevering van 
kopij voor dit nummer: artike-
len en foto’s moesten al in de 
week vóór Kerst bij de redac-
tie binnen zijn. De bedoeling is 
om de reeks kennismakingen 
met zusterkerken in de stad 
voort te zetten vanaf het fe-
bruarinummer.

Bidders gevraagd 
bij middaggebed
Dag in, dag uit, jaar in, jaar 
uit, vindt in de dagkapel van 
de Domkerk om 12.30 uur 
het oecumenisch middagge-
bed plaats. Dit middaggebed 
vormt het brandpunt van de 
dagelijkse openstelling van de 
Domkerk. Bezoekers komen 
hier samen met mensen van 
de Nikola-kommuniteit en van 
het Citypastoraat. Een trouwe 
groep mensen bidt op maan-
dagmorgen om 7.00 uur het 
ochtendgebed. Op zondag- en 
woensdagavond om 19.00 uur 
is er in de oude koorbanken 
van het Noordertransept een 
avondgebed. 
De gebeden worden gedragen 
door een grote groep vrijwil-
ligers, vanuit verschillende 
christelijke tradities. Voor het 
middaggebed is de werkgroep 
op zoek naar mensen die op 
geregelde tijden (ongeveer 
eens per maand) de voorbeden 
willen verzorgen. De voorbe-
den vormen een onderdeel van 
het hele gebed dat bestaat uit 
samen zingen, stil zijn en voor-
bede doen. Meer informatie is 
te verkrijgen bij Hugo Bensen, 
h.bensen@planet.nl. telefoon 
288 9398.

Elk verlangen
dat
diep in ons
naar God roept,
vormt al een gebed.
Jouw verlangen is reeds jouw 
gebed.
Er bestaat een innerlijk gebed
dat nooit zwijgt :
het is jouw verlangen.
Wanneer je wilt bidden
zonder ophouden
houd dan nooit op
te verlangen.

(Augustinus)

Peter van der Ros

Kern van het ‘dossier 
Prinsenhof’ zoals dit tus-
sentijds vaak bijgestelde en 
dus steeds omvangrijker ge-
worden plan is gaan heten, 
is: maatschappelijke zorg 
gekoppeld aan maatschap-
pelijk rendement. “De 
PGU zou met een zorghuis 
op deze plek in de wijk 
een mooie dubbelfunctie 
kunnen vervullen”, legt 
Hendriks uit. “Enerzijds 
een koppeling met de 
zorggroep Vecht en IJssel, 
met dezelfde identiteit 
als vroeger Oudaen had. 
‘Zwaardere’ zorg voor ou-
deren zogezegd. Anderzijds 
zou dit een verantwoorde 
vorm van inkomen van de 
stedelijke kerkgemeen-
schap zijn.”

Omwille van het verander(en)de 
politieke klimaat, moest de zorg-
groep Vecht en IJssel afhaken. “Tot 
groot ongenoegen van de directie 
die graag met ons verder was ge-
gaan”, verklaart de scriba van de 
protestantse kerkrentmeesters 
in de stad. “maar we konden niet 
anders dan dit besluit billijken. 
Daarmee gingen jaren voorberei-
dend werk de prullenbak in.”

Frans Ritmeester bleef er deson-
danks in geloven, dat een vorm 
van maatschappelijke dienstver-
lening op de plek van het te slo-
pen kerkelijk dienstencentrum in 

Tuindorp tot de mogelijkheden 
zou moeten behoren. Hij be-
naderde artsen, fysiotherapeu-
ten, apothekers, ambtenaren 
en bouwondernemingen. En hij 
trok aan het langste eind, met 
als gevolg dat er toch een soort 
zorgcentrum aan de Eykmanlaan 
komt. “Twee huisartspraktijken, 
een fysiotherapeut en een aan de 
artsen gekoppelde apotheekves-
tiging”, laat de kerkelijk bureaudi-
recteur weten. 

Aanhouder wint
Hans Hendriks: “Het plan met 
Vecht en IJssel, dat al nagenoeg 
rond was, begon te kantelen met 
de politieke ommezwaai die de 
zorgsector hard raakt. We hadden 
de lokale overheid mee, na veel 
en intensief overleg. Alle seinen 
stonden op groen, en van de ene 
op de andere dag lag het project 
op zijn gat. Een grote teleurstel-
ling. Maar: Frans bleef volhouden 
dat er iéts mogelijk moest zijn. 
De aanhouder wint, zogezegd. 
Het is evenwel een second-best 
oplossing.”

Frans Ritmeester: “Zakelijk be-
schouwd zou je het project aan 
de Eykmanlaan als een vorm 
van projectontwikkeling kunnen 
zien, maar het diaconale aspect 
overheerst. Bovendien is het een 
spreiding van risico’s, naast de 
aandelen en obligaties waarmee 
de kerk zorgvuldig kasbeheer wil 
toepassen. Noem het maatschap-
pelijk beleggen, wat we hiermee 
doen. Bovendien is het nog een 

duurzaam/groen project ook. Dat 
was van mij als bouwkundige een 
belangrijke voorwaarde waaraan 
wordt tegemoetgekomen.”

Doelstelling
Terugkomend op de verande-
ringen in de zorg zegt Hans 
Hendriks: “Je kunt van alles willen, 
maar als politiek, de verantwoor-
delijkheden en dus de kosten 
steeds meer bij de familie en de 
omgeving gaan leggen, maar er 
blijft altijd een categorie mensen 
die niet opgevangen kán wor-
den. Daar hebben wij als kerk 
een taak. Nu het zorgcentrum 
er toch komt, zij het op niet di-
rect als huisvesting voor ouderen 
die zorg nodig hebben, maar wel 
zeker ook voor zorg aan oude-
ren, voldoen we in zekere zin 

toch aan de vooropgestelde doel-
stelling.”
De PGU blijft dus eigenaar van de 
grond, en laat onder architectuur 
van de Utrechter Jan Bakers een 
kleinschalig medisch wijkcentrum 
bouwen. De verhuur van dit ge-
bouw, dat evenals de te slopen 
Prinsenhof slechts één verdieping 
krijgt, moet de PGU zodanig  ren-
dement opleveren dat de investe-
ring meer dan verantwoord is en 
blijft. “Verkoop van een dergelijk 
pand is in deze markt niet aan de 
orde”, verduidelijkt Hendriks des-
gevraagd. “We zijn al lang blij dat 
er na het afketsen van het moei-
zaam ontwikkelde plan toch nog 
een project mogelijk is gebleken. 

Daar kunnen we alleen maar 
dankbaar voor zijn.”

KERK ALS MAATSCHAPPELIJK RENTMEESTER

Medisch wijkcentrum op 
plek Prinsenhof

Het had zo mooi kunnen zijn: een zorghuis van de Protestantse Gemeente 
Utrecht, in beheer van/in samenwerking met de christelijke organisatie Vecht 
en IJssel. In Tuindorp, locatie Prinsenhof welk kerkelijk wijkcentrum wegens 
veroudering toch tegen de vlakte moest. Dit plan viel in duigen, als gevolg 
van economisch-politieke omwentelingen. Er komt een medisch wijkcentrum 
op die plek te staan. Kerkrentmeester Hans Hendriks (scriba CvK) en PGU-
bureaudirecteur Frans Ritmeester lichten dit toe.

* Gebouw Prinsenhof gaat na een halve eeuw tegen de vlakte, teneinde 
plaats te maken voor nieuwbouw van een medisch wijkcentrum. De PGU 
blijft ook daarvan de eigenaar (foto Peter van der Ros).

Steven Slappendel

Op 15 januari is er om 20.00 
uur in de Nicolaïkerk een 
lezing van broeder Cyrille 
uit Chevetogne in het 
kader van het jaarthema 
van Vorming en Toerusting 
‘Samen Leven’ over de 
schoonheid van de Liturgie.

Ruim twintig jaar geleden besloot 
de Vlaming Lucas Vael om een 
punt te zetten achter zijn veelbe-
lovende carrière als klassiek pi-
anist en operadramaturg. Bij een 
toevallig bezoek aan het klooster 
van Chevetogne in de Belgische 
Ardennen werd hij diep geraakt 
door de oosterse-orthodoxe li-
turgie die in die wonderlijke ge-
meenschap van Benedictijnen da-
gelijks wordt gevierd. Hij besloot 
daar te blijven en werd één van 
de dertig monniken van de inter-
nationale communauteit. Lucas 
werd père Cyrille.
De Oosters-Orthodoxe Kerk is 
in al zijn verschillende vertakkin-
gen een zintuiglijke kerk. Iconen 

worden gekust, wierookwolken 
stijgen op, kaarsen worden ont-
stoken, kerkzang tot grote hoog-
te gevoerd. Heel de Goddelijke 
Liturgie heeft wel iets van een 
kosmisch drama. Toch wil dit alles 
geen vrome poppenkast zijn: alles 
staat in het teken van de schoon-
heid die vanuit de Liturgie de 
aarde wil doordringen. Gods doel 

met deze wereld is immers dat zij 
zich zal transformeren tot goede 
aarde, waarin God ‘alles in allen 
is’. Onze spreker, père Cyrille, 
zal beginnend bij de centrale re-
aliteiten van het ‘uiterlijke en het 
innerlijke’ over deze schoonheid 
van de liturgie spreken. Hoe geur, 
smaak, streling van de zintuigen in 
de (oosterse) liturgie wil bijdra-

gen aan de heelheid van mense-
lijke relaties op aarde. En hoe li-
turgie en zintuigen wegen zijn van 
het ‘spiritueel realisme’.
Tijdens het kloosterweekeinde 
in het voorjaar 2014 heeft een 
groep gemeenteleden broeder 
Cyrille ontmoet in Chevetogne 
onder andere in zijn ‘wierookfa-
briek’. 

Liturgie en zintuigen als wegen van 
het ‘spiritueel realisme’

* Broeder Cyrille in zijn ‘wierookfabriek’ (foto Steven Slappendel).
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Jaap Boeschoten

In de Janskerk verzorgt de 
Schola Davidica op zon-
dag 25 januari weer een 
Choral Evensong. Op het 
programma staan werken 
van de Russische compo-
nisten Rachmaninov en 
Tchaikovsky. Het begint om 
17.00 uur, een half uur te-
voren is de kerk open.

In de Choral Evensongs van de 
Schola Davidica klinken vaak 
koorwerken in het Engels, maar 
ook andere talen als Duits, 
Frans, Latijn, Italiaans, Spaans en 
natuurlijk Nederlands worden 
regelmatig gezongen. In januari 
1999 wilde hoogleraar Russisch 
Maurits Nederberg wel een keer 
met het koor meezingen en 
deed de suggestie om een hele 
Evensong te vullen met muziek 
uit Rusland. Dat bleek zo veel 
mensen te raken dat de Schola 
Davidica vanaf dat moment om 
de twee jaar en later ieder jaar 
een speciale Russische vesper 
zingt. Helaas overleed Nederberg 
in 2000, maar de traditie is voort-
gezet en met hulp van onder 
andere Grigori Sarolea, die 
Nederberg opvolgde als dirigent 
van het Arnhems Slavisch koor 
,oefenen de leden van de Schola 
Davidica nu elk jaar om de onbe-
kende klanken zo goed mogelijk 
uit te voeren.

Volle kerk
Deze Russische vespers trekken 
veel mensen. De ‘gewone’ Choral 
Evensongs in de Janskerk wor-
den goed bezocht, meestal zit de 
kerk vol, maar bij deze speciale 
Russische vespers moeten vaak 
alle beschikbare stoelen worden 
bijgeplaatst tot het aantal dat de 
brandweer als maximum heeft be-
paald in verband met de veiligheid.

Misschien is het de diepe spiritua-
liteit die uit deze muziek spreekt, 
de Russisch orthodoxe kerkdien-
sten geven veel aandacht en klank 
aan het mysterie – de hemel op 
aarde. Misschien is het de klank 
van de diepe en sonore mannen-
stemmen en de heldere vrou-
wenstemmen met hun meer-
stemmigheid van volle akkoorden, 
vloeiende stemvoering, beweeg-
lijke vocalisatie en bewuste adem-

haling. Misschien is het de oer-
oude traditie van verbondenheid 
met het goddelijke die doorklinkt 
in de Russische kerkmuziek, de 
meerstemmigheid die harmonie 
brengt tussen priesters, diakenen, 
lectoren en het koor en het besef 
dat allen deelnemen aan een ge-
meenschappelijke taak.
We zullen het nooit weten, maar 
kunnen het ervaren in een dienst 
als deze Russische vesper op 25 
januari in de Janskerk.

Cherubijnenlied 
Het koor zingt een aantal werken 
van Sergej Rachmaninov, een van 
de belangrijkste Russische mu-
sici, virtuoos pianist en gelauwerd 
componist. Hij schreef met zijn 
‘Vespers’ (of beter ‘Nachtwake’) 
in minder dan veertien dagen 
tijd in 1915 een monumentaal 
stuk dat slechts door de beste 
koren kan worden uitgevoerd. 
Al had hij de kerk al jaren de 
rug toegekeerd, uit deze muziek 
blijkt een rijke spiritualiteit en 

geeft Rachmaninov een nieuwe 
vorm aan oeroude eenstemmige 
Russische melodieën.
Ook Pjotr Iljitsj Tchaikovsky had 
al eens deze teksten op muziek 
gezet en daarvan klinkt als koor-
gebed het ‘Izhe Churivimi’, het 
Cherubijnenlied, naast ‘Nynje ot-
poesjchajesi’ (Nunc dimittis) van 
Gretchaninov. 

Kom ook naar deze indrukwek-
kende bijeenkomst waarin u 
kunt ervaren tot welke hoog-
ten of immense diepten vocale 
muziek kan stijgen. Misschien 
ervaart u dan even de ‘hemel 
op aarde’, waar de Russische li-
turgie van getuigt. Het koor staat 
onder leiding van Lisette Bernt, 
Grigori Sarolea verleent zijn 
medewerking en zingt solo. Het 
orgel zwijgt deze maand (want 
‘alleen de menselijke stem is 
geschikt om God te loven’). De 
kerk gaat open om 16.30 uur. 
Toegang is gratis en er is een col-
lecte bij de uitgang.

SCHOLA DAVIDICA ZET TRADITIE VOORT

Russische vesper in de 
Janskerk

Vertelling over
Zuilen in de 
Oranjekapel
Zuilen bestond al meer dan 
1200 jaar toen het in 1954 op-
geslokt werd door de gemeen-
te Utrecht. In de vorige eeuw 
maakte het een onstuimige 
groei door. Door de vestiging 
van grote industrieën nam de 
bevolking tussen 1900 en 1950 
enorm toe. Wat is kenmerkend 
voor Zuilen? De heer Wim van 
Scharenburg, directeur van het 
boeiende en zeer toeganke-
lijke Museum van Zuilen aan 
de Amsterdamsestraatweg, is 
als geen ander in staat om te 
vertellen over de geschiedenis 
van Zuilen en de ontwikkeling 
van dit dorp en later stadsdeel 
in de vorige eeuw. Hij gaat dat 
doen in de Oranjekapel, op 3 
februari.
Van Scharenburg is een verza-
melaar van tekeningen, foto’s, 
voorwerpen en documen-
ten en vooral van verhalen en 
anekdotes die met Zuilen te 
maken hebben. Hij zal aan de 
hand daarvan op prettige wijze 
kunnen vertellen wat leven en 
werken in Zuilen voor verschil-
lende generaties heeft bete-
kend. Het gaat dan om de be-
tekenis van de grote werkge-
vers als Werkspoor en Demka, 
maar ook over de verenigingen, 
scholen en kerken. Wie wil 
weten op welke wijze Zuilen 
gegroeid is tot wat het nu is, 
kan op deze avond zijn hart 
ophalen. De vertelling over de 
ontwikkeling van Zuilen op 3 
februari in de Oranjekapel aan 
de Amsterdamsestraatweg 441 
begint om 20.00 uur. De inde-
ling van de avond is: inleiding 
‘Zo was en is Zuilen’, ingeleid 
door de heer W. van Scharen-
burg. Na de pauze is er ruimte 
voor vragen en opmerkingen. 
Tot 22.00 uur is er informeel 
samenzijn, met voor wie wil 
een hapje en een drankje. 

Filmavond in
de Huiskamer
Vrijdagavond 16 januari is er 
weer een filmavond in de Huis-
kamer van de Schildersbuurt, 
Hobbemastraat 41. Na de film 
is er nog gelegenheid tot na-
praten, met een drankje. Welke 
film gedraaid wordt is op dit 
moment nog niet bekend, maar 
voor meer informatie en aan-
melding kunt u contact opne-
men met Marian van Giezen, 
marianvangiezen@online.nl, 
06-1841 9992. De filmavond 
begint om 19.30 uur. Toegang is 
gratis, consumpties tegen ver-
goeding.

Concert Vocaal 
ensemble COQU 
in Pieterskerk
Op 23 januari geeft Vocaal en-
semble COQU een concert in 
de Pieterskerk onder de titel 
Immortal Bach - Old versus 
new. Er worden werken van J.S. 
Bach en zijn familie uitgevoerd, 
aangevuld met composities van 
tijdgenoten en van hedendaag-
se componisten die zich heb-
ben laten inspireren door de 
oude meesters.
Vocaal ensemble COQU staat 
onder leiding van Benjamin 
Bakker. Medewerking aan dit 
coincert verlenen Jason Mar-
maras (orgel) en Frank Wakel-
kamp (cello). Het begint om 
20.15 uur. Meer informatie: 
www.coqu.nl.

* Schola Davidica zingt op 25 januari weer een Russische vesper (foto Hans Nijman).

Christiane Karrer

Voor het eerst hebben we in onze 
lutherse gemeente ervoor gekozen 
om met een jaarthema te werken. In 
de kerkenraad werd als thema voor-
gesteld ‘Vrij om te ontmoeten’. De 
aftrap hebben we op ons gemeente-
feest in oktober genomen en we zul-
len het jaarthema feestelijk afsluiten 
met Pinksteren 2015. Aspecten van 
ons thema zullen terugkomen in le-

zingen, workshops en kerkdiensten, 
maar ook een keer in alle gespreks-
groepen van de gemeente van oude-
rengroep tot kinderkerk. Wij hopen 
op een levendige uitwisseling tussen 
verschillende mensen en groepen in 
onze gemeente. 

‘Wanneer wordt een contact een 
ontmoeting?’ vraagt onze diaken, 
Manfred Flessner, zich af in ons 
kerkblad. Hij stelt dat eenieder pre-
cies kan aanvoelen wanneer men 
elkaar echt ontmoet, of wanneer 
het een meer oppervlakkig gesprek 
blijft. Het begin van een ontmoeting 
is vaak een wat spannend moment 
waarop je laat zien hoe het echt 
met je gaat en wat je raakt, of waar-
op je aandachtig luistert naar de 
ander die zijn kwetsbare kant durft 
te tonen. In een echte ontmoeting 
durf je jezelf te zijn en stel je je te-
gelijk open voor de ander. Dit vereist 
een sfeer van wederzijds vertrouwen 
en moed. Beiden durven over de 
grenzen van pure conventie en func-
tie heen te stappen.
Dit kan alleen een stap vanuit vrij-
heid zijn. Een ontmoeting kan niet 
afgedwongen worden. Beiden moe-

ten het willen en durven. Vrijheid 
is net als vertrouwen de basis voor 
een echte ontmoeting. Als er in een 
contact of gesprek iets ‘moet’, dan 
werkt dat alleen maar averechts. 
Vaak echter ‘moet’ een heleboel in 
een gesprek, je moet van alles af-
spreken en plannen, of je moet je 
zelf goed presenteren, of je moet 
de ander van je gelijk overtuigen… 
Dit kan best nodig of nuttig zijn, 
een ontmoeting wordt het niet. Voor 
een ontmoeting moeten mensen 
even vrij zijn van andere doelen, al-
leen de mensen en wat tussen hen 
gebeurt op dit moment krijgen alle 
aandacht. Dit hoeft niet altijd een 
gesprek te zijn, ook in stilte of in een 
creatieve activiteit kan een ontmoe-
ting plaatshebben.

Vertrouwen en vrijheid zijn in mijn 
beleving als christen geworteld in 
mijn geloof. Ik ervaar dat mijn be-
staan gedragen en aanvaard is. 
Daaruit groeit vrijheid en moed, de 
angst wordt kleiner. Ik durf – soms – 
kwetsbaar te zijn en hoef niet altijd 
iets te ‘bereiken’ in een gesprek. En 
ik word nieuwsgierig naar de ander 
die immers ook beeld van God is.

Echter is geloof uiteraard geen 
voorwaarde voor een goede ont-
moeting. Als ik aan de belangrijke 
ontmoetingen in mijn leven terug-
denk dan waren dat medechriste-
nen, of moslims, maar net zo goed 
atheïsten of mensen met een alge-
mene spirituele achtergrond. Soms 
weet ik dat ook niet, de kwaliteit 
van de ontmoeting hing er niet van 
af. 

Toch denk ik dat in iedere echte 
ontmoeting – maakt niet uit met 
wie – iets gebeurt wat van grote 
spirituele waarde is. Mensen over-
stijgen voor even de grens van hun 
eigen bestaan, gaan open naar de 
ander toe. Dit is de kern van wat 
‘transcendentie’ bedoelt, wat met 
‘overstijgen’ vertaald kan worden. Ik 
denk dat in dit overstijgen de Ander 
aanwezig is zonder genoemd of ge-
dacht te hoeven worden.

Vrij om te ontmoeten
LUTHERS 
GELUID

* Pjotr Ijlitsj Tchaikovsky.
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Teije Bakker

De Stichting Dienstver-
lening aan Buitenlanders 
helpt hen die tussen wal en 
schip vallen. Deze stichting, 
ontstaan uit een werkgroep 
van de Utrechtse Stedelijke 
Raad van Kerken, en nu 
gehuisvest in het gebouw 
van de Silokerk, bestond 
op 18 november tien jaar. 
Meestal is zoiets reden voor 
een feestje, maar in dit 
geval zeggen we “helaas, al 
tien jaar!” Het werk dat de 
Stichting doet, mensen hel-
pen die volgens de overheid 
hier niet mogen zijn, is nog 
steeds dringend nodig. Wij 
zorgen voor sociaal juridi-
sche dienstverlening aan 
’ongedocumenteerde’ me-
demensen. Mensen zonder 
papieren dus. 

Op 10 november werd een uit-
spraak van het Comité voor de 
Sociale Rechten van de Raad van 
Europa gepubliceerd: “Neder-
land moet iedereen in het land 
die dat nodig heeft ‘bed, bad en 
brood’ bieden, ook afgewezen 
asielzoekers en andere ongedo-
cumenteerden. Daarbij mogen 
geen voorwaarden worden ge-
steld, zoals regiobinding of mee-
werken aan terugkeer.” Deze 
uitspraak werd gedaan in een 
klachtprocedure die de Confe-
rence of European Churches op 
initiatief van de PKN in januari 
2013 bij dat Comité tegen Ne-
derland aanhangig had gemaakt. 
Deze uitspraak heeft Staatsse-
cretaris Teeven nog niet doen 
instemmen met opvang van deze 
mensen; de Haagse politiek ne-
geert vooralsnog de urgentie van 
de uitspraak. Negeert boven-
dien het feit dat veel van deze 
buitenlanders door allerlei oor-
zaken niet kúnnen terugkeren: 

er is bijvoorbeeld oorlog in het 
land van herkomst. Of dat land 
weigert hen als onderdaan te 
erkennen, en uitzetten mag niet 
of lukt niet. Het komt er dus op 
neer dat de rijksoverheid zegt: 
“We kunnen je niet terugsturen, 
maar je bent zelf verantwoor-
delijk voor je vertrek. Je hebt 
alle procedures doorlopen. We 
willen je hier niet. Bekijk het 
maar en op straat kun je ver-
der leven. Met een beetje geluk 
krijg je hulp van een kerk of zo.”  
Gaat het zo in Nederland? Ja, zo 
gaat het echt!

Procedureouten
Hierbij komt dat in de proce-
dures om te beoordelen of een 
vluchteling of andere buiten-

lander hier mag verblijven veel 
fouten worden gemaakt, waar-
door wij als stichting nog steeds 
tientallen mensen per jaar moe-
ten begeleiden als ze  trachten 
hun recht te krijgen. Helaas is 
het ook nog steeds zo dat deze 
procedures vaak vreselijk traag 
verlopen waardoor onze cliën-
ten soms jarenlang in een pro-
cedure blijven hangen. In veel 
gevallen bestaat er tijdens een 
procedure geen recht op opvang 
door de rijksoverheid, en de 
vroeger al geringe mogelijkhe-
den voor opvang door gemeen-
ten zijn sinds een aantal jaren in 
de meeste plaatsen vrijwel ver-
dwenen; en dan mogen we in de 
stad Utrecht zelfs nog spreken 
van een mild klimaat voor deze 
mensen. 
De stichting richt zich niet alleen 
op juridische hulp, maar ook op 

het vinden van medische zorg; zij 
moet ook steeds meer geld uit-
geven aan kosten van onderdak 
en leefgeld. 

De SDB in kort bestek: 
De Stichting Dienstverlening aan 
Buitenlanders krijgt te maken 
met vluchtelingen die niet (meer) 
voor onderdak, eten, drinken, en 
een zorgverzekering in aanmer-
king komen. Bovendien wordt 
hen niet toegestaan daar door 
eigen arbeid zelf in te voorzien. 
Terugkeer is niet of tijdelijk niet 
mogelijk vanwege de slechte en 
gevaarlijke omstandigheden in 
hun land van herkomst en som-
mige landen weigeren hun eigen 
burgers terug te nemen. De 
stichting onderzoekt of er toch 
nog juridische mogelijkheden 
zijn voor een verblijf of voor te-
rugkeer. 

Vrijwilligers
Het werk van de Stichting 
Dienstverlening aan Buitenlan-
ders wordt volledig door vrijwil-
ligers gedaan. Zij werkt zonder 
subsidie van de overheid en is fi-
nancieel afhankelijk van donaties. 

Wie meer wil weten, kan con-
tact opnemen met het bureau 
van de Stichting Dienstverlening 
aan Buitenlanders, Herenstraat 
34, 3512 KD Utrecht, internet: 
sdb-utrecht.nl. Donateur wor-
den kan ook. Een gift aan de 
stichting is aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting.

De Stichting Dienstverlening aan 
Buitenlanders is een initiatief van 
de Utrechtse Stedelijke Raad van 
Kerken. Inschrijfnummer Kamer 
van Koophandel: 30200224, bank: 
NL64INGB000 4253482.

Peter van der Ros

Tot en met de laatste dag van de 
kerstvakantie, zondag 4 januari, kan 
in Museum Catharijneconvent nog 
worden (na)genoten van de kerstsfeer. 
‘Beleef het kerstverhaal!’ is de titel van 
dit veelomvattende programma in het 
museum. De levende kerststal staat er 
nog een paar dagen en er zijn telkens 
voorstellingen van theatergroep Aluin. 

Natuurlijk kunnen daarnaast ook semiperma-
nente exposities worden bekeken. Zoals daar 
zijn: ‘Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeu-
wen heen’, die nog loopt tot 1 maart.
Een nieuwe expositie wordt: ‘Het geheim van 
de Middeleeuwen in gouddraad en zijde’, die 
begint op 10 april en loopt tot medio augustus. 
Doorlopend zijn te zien: schitterend goud en 
zilver in de Schatkamer, Middeleeuwse Mees-
terwerken in de Refter, Utrecht als culturele 
hoofdstad van de Middeleeuwen in de Utrecht-
zalen, de geschiedenis van het christendom in 
Nederland in de Kloostergangen en alles over 
onze feestdagen in: ‘Feest! Weet wat je viert’. 
De complete museumcollectie en bibliotheek 
van Museum Catharijneconvent zijn te raadple-
gen via de website: www.catharijneconvent.nl.

STICHTING DIENSTVERLENING AAN BUITENLANDERS TIEN JAAR

Een jubileum, maar of we er blij 
mee moeten zijn?

Nagenieten van de kerstsfeer

* Kinderen genieten – met volwassenen – 
van een theatervoorstelling in het museum 

(foto Museum Catharijneconvent).

* Ontheemd... (foto Renata 
Barnard).
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Frans Rozemond

Geloven is een manier van 
leven, zegt Erna Treurniet. 
Ze werkt al meer dan 25 
jaar als buurtpastor, waar-
onder vele jaren in Utrecht 
namens het Diaconaal 
Missionair Orgaan in de 
Geuzewijk en sinds twee 
jaar in Overvecht. Ze praat 
met kwetsbare mensen over 
hun leven en wat geloven 
daarin betekent. In het 
kader van het missionaire 
jaar vroegen we haar: wat 
is het missionaire effect 
van diaconaal werk?

Wat heb je in 25 jaar zien 
veranderen?
“De groei van de eigen gemeente 
is nog veel meer een doel is ge-
worden. Alsof de Geest vooral 
daar waait waar de meeste gelo-
vigen zitten. Toen ik begon werd 
er nog al verschil gemaakt tussen 
het horizontale en het verticale:  
geloven  met nadruk op woord en 
gebed of geloven met handen en 
voeten, evangelisatie of diaconaat. 
In Urban Mission ontdekten we 
dat het er meer om gaat als gelo-
vige mensen en pastores aanwe-
zig te zijn in de samenleving, in de 
stad. In plaats van  – ik chargeer 
even - ‘Zoek Jezus, kom bij ons!’ 
mensen opzoeken, ‘oudreachend’, 
relaties leggen en zien wat daar 
uit voortkomt. Kerkmensen volg-
den het aanvankelijk met gefrons-
te wenkbrauwen. Als ik erover 
vertelde in een classisvergadering, 
kwam soms de vraag: ‘Verdwijnt 
Jezus zo niet onder tafel?’ Dat heb 
ik zo niet ervaren. Geloven komt 
vaak aan bod. Maar je moet er wel 
je eigen woorden voor vinden, 
want kerktaal is moeilijk voor bui-
tenstaanders. Wat betekent voor 
jou, voor mij  `Jezus is voor ons 
gestorven`. Ik ook heel blij met de 
Nieuwe Bijbel Vertaling en de Bij-
bel in Gewone Taal.”

Hoe is de kerk missionair 
in haar diaconale werk?
Als buurtpastor werk je aan de 
rand van de welvaart. Je trekt 
eropuit en komt met mensen in 
gesprek over hun werkloosheid, 
hun ziekte, hun relaties, over de 
rafels in hun leven. Met hen zoek 
je naar antwoorden. Je gaat rela-
ties aan. Voortdurend sta je voor 
de vraag: wat Jezus van ons vraagt, 
wat betekent dat hier? 

Bieden
Ik bied mensen geen geld, al ver-

wijs ik natuurlijk wel naar hulpin-
stanties. Geloven is een manier 
van leven, daarover in gesprek 
gaan is wat ik te bieden heb. Erik 
Borgman schrijft in dit verband 
over de werking van de Heilige 
Geest: ‘Ik hoef God nergens te 
brengen, want God is daar al’. 
Dus als iemand verzucht ‘ik kan 
dit allemaal niet dragen’, dan kan 
het helpen als je reageert met: ik 
bid voor je, of: ik zal een kaarsje 
voor je aansteken. Ik zeg ook 
wel eens: wat je vertelt doet me 
denken aan wat Jezus in de Bijbel 
zegt. En dan krijg je een gesprek, 
waarin je samen de kern van het 
evangelie opzoekt. 
Als Jezus nu geleefd had, zou hij 
andere uitspraken op scherp 
gezet hebben, daar ben ik van 
overtuigd. Hem ging het om de 
kern. ‘Ik heb niets veranderd aan 
de wet’, zei hij, maar ondertus-
sen legde hij andere accenten. 

Dat kan niet anders als tijd en 
omstandigheden veranderen. Bij-
voorbeeld: vergeving is belangrijk, 
maar als je ervan maakt ‘Gij zúlt 
vergeven’, dan mis je de pointe.”
 
Is de kerk volgens jou
voldoende missionair?
“Belangrijk is dat we onszelf niet 
gaan herhalen. In de bijbel zie je al 
dat God door Jezus iets nieuws 
begint als het Jodendom lijdt 
onder de zware lasten van de 
wet. Zo zijn ook onze kerkvor-
men vaak niet meer missionair. 
Je kunt de eredienst vernieuwen, 
maar daar komen vooral andere 
kerkleden op af. Kijk maar naar 
een beweging als Iona. Die wordt 
in Nederland vooral gewaardeerd 
om de liturgische kant. Inspire-
rend en zeker een uitkomst voor 
mensen die hun geloof wat per-
soonlijker willen invullen. Maar is 
dat missionair?”

“Zelf voel ik me thuis in de Jo-
hannescentrumgemeente, maar 
dat betekent niet dat ik iedereen 
daar naartoe verwijs. Als pas-
tor zoek ik met belangstellen-
den naar: wat voor kerk kan bij 
jou passen? Misschien is dat een 
huisgemeente, of een meer open 
viering of juist een hechte evan-
gelicale gemeente. Of helemaal 
geen kerk, maar mensen met wie 
je kunt delen wat je belangrijk 
vindt.”

Jongeren
“De vraag in dit werk is altijd: 
gaat het om de groei van mijn 
kerkje of gaat het echt om het 
koninkrijk van God, een nieuwe 
wereld? Mij is vaak gevraagd: 
hoeveel zijn er via jou in de kerk 
gekomen? Maar in mijn werk 
heb ik ontdekt dat er veel geloof 
buiten de kerk is. In relatie met 
mensen ontdek ik dat mensen 
de weg van Jezus volgen, ook al 
worden het geen kerkgangers. 
Tegelijk geloof ik: Jezus volgen 
doe je niet in je uppie. We heb-
ben afzondering nodig ja, maar 
ook een gemeente van medege-
lovigen. Al was het maar als kriti-
sche stem naast je.”
“Ik zeg weleens: ‘De kerken in 
Utrecht zijn georganiseerd op 
leeftijd en zangbundel!’ De oude 
structuur, met een kerk voor 
elke wijk, is aan het verdwijnen. 
Er zijn steeds meer doelgroep-
wijken, op grond van een be-
paalde geestelijke ligging of kleur. 
Jongeren kerken daar waar het 
hen aanspreekt. Dat is een sterk 
gegeven, maar het betekent 
ook dat wijkgemeenten minder 
buurtgericht werken dan vroe-
ger.”

Benader je diaconale doel-
groepen anders dan niet-
diaconale?
Jezus vraagt ons om zijn weg te 

gaan. Hoe geef je daar vorm aan? 
Hoe kan ik zoutend zout zijn, 
hoe ‘maak’ ik mensen tot zijn 
leerlingen? Daarbij zou ik kwets-
bare mensen niet willen uitspe-
len tegen hoogopgeleide zinzoe-
kers. Als je ‘op het naakte be-
staan’ zit, liggen de levensvragen 
vaak wat meer aan de opper-
vlakte. Mensen met een aange-
harkt leventje kunnen zich langer 
afsluiten voor twijfel of vragen. 
Maar in geloofsgesprekken gaat 
het altijd over het eigen leven. 
Of het dan gaat over verslaafd 
of depressief zijn of over geld-
zorgen hebben. Of over targets 
moeten halen, bonussen krijgen 
en al die ballen in de lucht moe-
ten houden. Het zullen geheel 
verschillende geloofsgesprekken 
zijn. Het werkt in goed om met 
gelijkgezinden in gesprek gaan, 
zoals zzp-ers en lotgenoten el-
kaar ook vaak helpen.”

Bruggen slaan
“Mijn ideaal is uiteindelijk wel 
dat er bruggen geslagen worden 
en dat de verschillende kernen 
van gelovigen in de stad elkaar 
blijven ontmoeten, bijvoor-
beeld op feesten. In Overvecht 
hielden vorig jaar zes geloof-
gemeenschappen samen een 
Pinksterviering in de open lucht. 
Niemand zat te loeren of hij wel 
genoeg aan bod kwam. Daar 
waaide Gods Geest!”
“Uiteindelijk gaat het erom dat 
de weg van Jezus wordt bespro-
ken èn gegaan. Zo zeg ik het 
graag, want Hij zelf is de uitgaan-
de beweging van God naar men-
sen. Ik denk aan die beroemde 
tekst van Johannes 3 vers 16: 
‘Want God had de wereld zo lief 
dat hij zijn enige Zoon heeft ge-
geven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft’. Alles in die 
wereld is dus de moeite waard.” 

DMO-BUURTPASTOR ERNA TREURNIET: 

‘Het helpt als je zegt: 
ik zal voor je bidden’

Missionair jaar PGU

* Erna Treurniet: ... “Alles in die wereld is dus de moeite waard”... (foto 
Anneke de Klerk).

Bram Schriever

Op zondag 4 januari, in de kerk-
dienst die om 10.30 uur begint 
vieren we Driekoningen in de 
Domkerk. We staan stil bij de 
reis van de drie wijzen (later ko-
ningen genoemd) uit het oosten, 
hun bezoek aan het kindje Jezus 
in Bethlehem en de geschenken 
die zij voor Jezus meebrachten. 

Als koning en koningin 
verkleed!
Alle kinderen mogen die zondag 
verkleed naar de kerk komen 
als koning of koningin en de ge-
schenken voor Jezus bij de stal 
leggen. De dienst begint om 
10.30 uur. Er is crèche voor 
de allerkleinsten (0 tot 4 jaar), 
en de kinderen van de basis-
schoolleeftijd kunnen naar de 
Kinderkring. 

Naar een nieuwe kindercantorij
In januari 2015 wil de Kindercantorij van de Domkerk opnieuw van 
start. Deze start is laagdrempelig, want naast het kerklied krijgt vooral 
ook het wereldlijk liedrepertoire een belangrijke plaats. 
De repetities zijn wekelijks op dinsdagmiddag, uitgezonderd de school-
vakanties, van 16.30 tot 17.30 uur in de Domkerk. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Voor inlichtingen of aanmelding: Elsbeth van Wees, els-
bethvanwees@gmail.com, Remco de Graas, cantor@domkerk.nl.

Driekoningen in de Domkerk

* Kindercantorij Domkerk, archieffoto.
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René van Bemmel

Na een periode van veel 
zachter weer dan normaal 
is voor de tijd is zaterdag 
29 november een kille dag. 
Ondanks dat is het centrum 
van de stad vol met winke-
lende mensen. De meeste 
mensen versnellen hun pas 
op zoek naar de warmte 
van shop of café. 
Voor het Pandhof op het 
Domplein branden bij 
het begin van de schemer 
een aantal houtvuren die 
mensen uitnodigen deel te 
nemen aan de inmiddels 
traditionele adventsmarkt 
van het Citypastoraat van 
de Domkerk in samen-
werking met het Utrechts 
Klokkenluiders Gilde, de 
Volkstuinvereniging Ons 
Genot en de protestant-
se wijkgemeenten van 
Utrecht. Wie de uitnodi-
ging aangaat treft een oase 
van rust en bezinning in de 
drukte van het rumoerige 
stadsleven.
 

Enkele honderden mensen 
komen een kijkje nemen en 
lopen langs de tafels van goede 
en faire gaven die we willen 

delen. Kerstgroeten aan gedeti-
neerden, een gesprek van hart 
tot hart, warme chocolade-
melk en glühwein om het lijf te 
verwarmen en nog veel meer, 
waaronder een grote variatie 
aan kerstprogramma’s waaraan 
je kunt deelnemen. Deze markt-
vorm in de beschutte kruisgang 
rondom de verstilde binnentuin 
herbergt vrolijkheid en een goed 
gesprek over “wat bezielt jou en 
mij”? 
Een eenvoudige plek van ont-
moeting tegen het wij-en-zij 
denken en doen in, waar de 
wereld om ons heen vol van is. 
“Makkers, staakt u wilt geraas!” 

Bemoedigend
De adventsmarkt kent hal-
verwege een kort maar in-
tens ritueel van een bemoe-
digend woord, het aansteken 
van het licht van de kerstboom 
en het luiden van de klokken. 
Ik mag iets vertellen over de be-
tekenis van advent, God komt 
naar ons toe. Vol verwachting 
klopt ons hart, niet alleen naar 
wat te koop is maar naar de 
wereld omgekeerd, waarin de 
onaanzienlijken gehoord en 
gezien worden. Over de toe-
komt die naar ons toe komt 
van een wereld van vrede, hier 
en daar al, zien we het niet? 
Daarna ontsteken we het licht 
van de kaarsen in de boom in 
het donker en vult het centrum 

met het indringende geluid van 
de Domklokken, omdat we deze 
boodschap niet voor ons zelf 
willen houden en met ieder-
een van goede wil willen delen. 
Een beproefd recept van vele 
eeuwen en nog steeds een on-
derscheiden reclameboodschap. 

Het aftellen naar Kerst is be-
gonnen... van vrede op aarde 
en alle goeds voor ieder mede-
mens. Moge daar iets van door-
klinken in ons eigen leven en 
dat van onze stad en de wereld. 
 
Adventsgedicht

Meer dan de vervulling
houdt ons de hoop gaande.
Meer dan geboorte
leidt verwachting tot bezinning.
Meer dan openbaring
doordringt ons het vermoeden.
Daarom blijft de aarde 
dromen van hemel,
hunkert tijd naar eeuwigheid,
verlangt de mens naar God.
De droom is de dauw 
van de verwachting,
vruchtwater, zacht regenend kristal,
waardoor het kind in ons groeit.
Droomtijd in donkere dagen,
week na week meer 
en meer verlangen
om opnieuw te worden geboren
in het nieuwe licht van Kerstmis.

(Anoniem, voorgelezen tijdens 
de adventsmarkt)

Poolse kerkdienst 
in Utrecht
Op de eerste zondag van janu-
ari, 4.1.’15, zal om 14.00 uur een 
Poolse (lutherse) kerkdienst 
worden gehouden. Deze ere-
dienst zal worden gevierd in de 
lutherse kerk aan de Hambur-
gerstraat in de binnenstad. De 
kerk is bereikbaar vanaf Utrecht 
Centraal, lopend in ongeveer 
vijftien minuten, of met lijn 2, 
halte Hamburgerstraat. Wie met 
de auto komt, kan deze parke-
ren in parkeergarage Spring-
weg, op ongeveer tweehonderd 
meter van het kerkgebouw.
Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom. Voor meer infor-
matie telefoon 2304 570 of 06-
3606 1492. Bij voldoende animo 
zal er maandelijks een Poolse 
kerkdienst zijn in de lutherse 
kerk, op elke eerste zondag van 
de maand.

Utrecht Lezing 
over flitsend heelal
Elke vierde woensdag van de 
maand is in Parc Transwijk een 
lezing voor (met name) oude-
ren over godsdienst, maatschap-
pij, economie, politiek of kunst 
en cultuur door deskundige 
sprekers die met passie over 
hun vakgebied kunnen vertel-
len. Op 28 januari is de spre-
ker prof.dr. John Heise, emeri-
tus hoogleraar Astrofysica en 
werkzaam bij het instituut voor 
ruimteonderzoek van de Uni-
versiteit Utrecht (SRON). 
De donkere hemel bestaat uit 
vaste sterren en beweeglijke 
planeten. Maar het heelal evolu-
eert en verandert voortdurend 
en de sterren veranderen mee. 
Daarbij zien we sterren gebo-
ren worden en vergaan. Zowel 
bij het begin- als bij het eindsta-
dium van de ster komt er een 
grote hoeveelheid energie vrij 
op een manier die spectaculaire 
verschijnselen aan de hemel laat 
zien. 

De stervensfase van de zwaar-
ste sterren is indrukwekkend, zij 
eindigen in een hevige explosie. 
Daarbij zien we zogenaamde 
gammaflitsen die soms korter 
dan een minuut duren. Dan zijn 
we getuige van het ontstaan 
van een Zwart Gat. En de weg-
geslingerde restanten vormen 
weer nieuwe jonge, zeer hete 
sterren. 
Merkwaardig genoeg zou onze 
zon en daarmee de mensheid 
niet bestaan als aan de zon geen 
generaties sterren waren vooraf 
gegaan. In deze lezing wordt 
niet alleen duidelijk dat de mens 
een kosmische achtergrond 
heeft, maar dat wij allen be-
staan uit sterrenstof. We krijgen 
prachtige beelden te zien van 
een fascinerend heelal. 
Iedereen is welkom in Parc 
Transwijk (Hof van Transwijk 16) 
van 14.00 tot 16.00 uur. De zaal 
is open vanaf 13.30 uur. De toe-
gang en de koffie/thee zijn gratis; 
wel verwachten wij een bijdrage 
in de collecte van minimaal vijf 
euro om de kosten te dekken.

ADVENTSMARKT OASE VAN RUST IN DRUKKE STAD

“Wat bezielt jou en mij?’

In het kerstnummer schreef Peter 
van der Ros over vrede in het 
beloofde land. Ik schrok enorm 
van de eenzijdigheid in zijn bij-
drage. In het artikel komen alleen 
Israeliërs aan het woord. Met be-
hulp van hun uitspraken tekent 
de schrijver ons een vredelievend 
Israel tegenover oorlogszuch-
tige Palestijnen. We horen niets 
over het harde optreden van het 
Israëlische leger en de agressie 
van Joodse kolonisten, en ook 
niets over de geweldloze pro-
testen en acties van Palestijnse 
medechristenen met wie onze 
kerk verbonden is. Ik vond en 
vind het schokkend dat de be-
staande tegenstellingen worden 
uitvergroot en dat er totaal geen 

begrip is voor de Palestijnse kant. 
In hetzelfde nummer belicht 
Margriet Westers die kant wel. 
Haar bijdrage ademt een heel 
andere sfeer: daarin lees ik van 
pogingen tot dialoog over gren-
zen heen. Ik vind het een gemiste 
kans dat Van der Ros niet op 
zoek is gegaan naar de stem van 
de vredesbeweging, die ook in 
Israel aanwezig is, hoe klein ook. 
Ik vind het voor alles de taak van 
kerken om niet een politiek ge-
kleurd verhaal door te vertel-
len, maar te zoeken naar verbin-
dingen tussen mensen, juist ook 
in een land vol tegenstellingen.   
In het oktobernummer van dit 
blad heb ik een artikel geschre-
ven waarin ik een poging deed 

een andere toon te zetten. Ik pro-
beerde voluit recht te doen aan 
de onopgeefbare verbondenheid 
van de kerk met Israel vroeger 
en nu. En tegelijk wilde ik recht 
doen aan onze gegroeide verbon-
denheid met Palestijnse zusters 
en broeders, die lijden onder de 
Israëlische bezetting. Zo probeert 
onze landelijke kerk in het conflict 
te staan. Ik vind het heel teleur-
stellend dat het artikel van Peter 
van der Ros deze aanzet laat lig-
gen en met zijn bijdrage vooroor-
delen en haatgevoelens bevestigt.

Harry Pals
(pastor EUG Janskerk)

Vrede in Israël NASCHRIFT

Verlangen naar vrede

Op mijn artikel in het kerstnum-
mer ontstond een uitgebreide cor-
respondentie over het onderwerp 
met Harry Pals. Aanvankelijk wilde 
ik hier uitgebreider ingaan op zijn 
brief, maar na overleg met hem heb 
ik besloten dit naschrift te beperken 
tot de constatering van ons kennelijk 
onoverbrugbare verschil van mening. 
Ik volsta met het attenderen op 
een tweetal plaatsen op internet 
waar anderen feiten over Israël naar 
voren brengen: stichtinglechaim.nl/
laatste-nieuws/ron-prosor-krachtige-
vn-toespraak en: bridgesforpeace.
com/il (lees: shifting gears).

Peter van der Ros

* Sfeerimpressie van de adventsmarkt (foto’s René van Bemmel).

* Prof.dr. John Heise.

Leerhuis ‘Kerk en Israël’ in West
Op 20 januari is er een leerhuisavond van de werkgroep Kerk en 
Israël in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat in Utrecht-West. Tirt-
zah Middleton van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht houdt een 
voordracht over: ‘De Namen en hoedanigheden van de Eeuwige - 
vanuit de Torah en binnen de context’. De leerhuisavond begint om 
20.00 uur. Entreegeld wordt niet gevraagd, wel een vrijwillige gift 
voor koffie/thee die klaar staat vanaf 19.45 uur.

LEZERS 
SCHRIJVEN
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Ds Carol van Wieren

Van 18 tot 25 januari wordt 
de Gebedsweek voor de 
Eenheid gehouden. De 
Utrechtse Stedelijke Raad 
van Kerken opent deze 
gebedsweek met een inter-
kerkelijke vesperviering in 
de Dom. In de Nieuwe Kerk 
is zondagavond 18 januari 
eveneens een gebedsavond.

Sinds een aantal jaren werken de 
Evangelische Alliantie en de Raad 
van Kerken samen om de Ge-
bedsweek voor de Eenheid met 
materiaal te faciliteren. Op tal van 
plaatsen in ons land en wereldwijd 
komen christenen uit diverse ker-
ken samen om te bidden. Veel ker-
ken kennen de goede gewoonte 
om regelmatig het gebed van het 
Onze Vader te bidden. Maar er zijn 
meer gebeden van Jezus die we 
mogen bidden en het gebed om 
eenheid is daar één van (Johannes 
17). 

Het gevolg van een groeiende 
en zichtbare eenheid onder de 
kerken en christenen is dat de 
wereld zal weten dat de Messias 
Jezus gezonden werd. En zou het 
niet prachtig zijn wanneer ook in 
onze stad Utrecht steeds meer 

mensen ontdekken dat Jezus de 
Messias is?

Thema
Het thema van de Week van 
Gebed is ‘Dorst?’. De tekst is dit 
jaar aangedragen door kerken uit 
Brazilië en gaat over het gesprek 
tussen Jezus en de Samaritaanse 
vrouw (Johannes 4). In dat gesprek 
ontdekt deze vrouw dat Jezus le-

vend water geeft. We hopen dat 
de Week van Gebed een verlan-
gen losmaakt naar meer van dat 
levend water, zodat wij zelf onze 
dorst naar leven en liefde kunnen 
lessen en zelf ook een bron kun-
nen zijn voor de mensen om ons 
heen.
Als Nieuwe Kerk willen wij op 
zondagavond 18 januari om 19.30 
uur een gebedsavond houden 

waar ieder welkom is om mee 
te bidden. Voor onze gemeente is 
het gebed een van de speerpun-
ten uit onze plannen voor dit jaar. 
We mogen geloven dat gebed 
veel veranderen kan: ondanks vra-
gen die er kunnen leven rondom 
gebed en gebedsverhoring. 

Groei
Binnen de Nieuwe Kerk hebben 
wij de ervaring dat gebed veel 
zegen heeft gebracht en brengt. 
De groei en dynamiek van de af-
gelopen jaren (zeker twintig jaar!) 
zou niet hebben kunnen plaats-
vinden wanneer niet telkens werd 
gebeden.
In diezelfde Week van Gebed ver-
zorgt de baptistengemeente De 
Rank op woensdag 21 dec. om 
19.30 uur een gebedsavond (Vlie-
gend Hertlaan 4a). De Gerefor-
meerd Vrijgemaakte Opstandings-
kerk (Prinses Margrietstraat 126) 
zal in die week ook een avond ver-
zorgen (20 of 22 januari). 
Ook op diverse andere plaatsen 
in de stad zullen in die week ge-
bedsavonden of vespers worden 
gehouden. Houd de berichten 
van uw kerk in de gaten en vooral: 
kom meebidden!
Meer informatie staat op de web-
sites www.ea.nl en www.raadvan-
kerken.nl.

IN THEMA ‘DORST?’  WERELDWIJD VERBONDEN BIDDERS

Gebedsweek voor de Eenheid
opent in Dom- en Nieuwe Kerk

‘’t Is niet te geloven’ 
in Johannescentrum
Binnenkort is in het Johannes-
centrum een tentoonstelling 
van kunstenaars die zich heb-
ben laten inspireren door dat 
simpele maar o zo betekenis-
volle woordje ‘geloven’. In hun 
kunstwerken laten ze zien wat 
die woorden ‘geloof’ of  ‘gelo-
ven’ voor hen betekenen. Het 
bijzondere van deze tentoon-
stelling is vooral dat alle kun-
stenaars ook cliënten zijn van 
Abrona. 

Abrona is een christelijke or-
ganisatie, gespecialiseerd in 
dienstverlening aan mensen 
met een verstandelijke be-
perking. Zij helpt en begeleidt 
mensen bij het verwerven en 
behouden van een eigen plek 
in de samenleving. Een van de 
activiteiten die daaraan bij-
draagt is het onder professi-
onele begeleiding werken aan 
de eigen creativiteit met als 
tastbaar resultaat meer dan 
vijfendertig schilderijen. De 
feestelijke opening van deze 
tentoonstelling en ontmoe-
ting met de kunstenaars vindt 
plaats op 17 januari om 15.00 
uur in het Johannescentrum, 
Moezeldreef 400 in Overvecht. 
Iedereen is daarvoor van harte 
uitgenodigd. Wie vervolgens 
de tentoonstelling wil bezoe-
ken, krijgt daar alle gelegen-
heid voor. U kunt dan contact 
opnemen met Erna Treurniet, 
emailadres ernatreurniet@
planet.nl. Zij zal in overleg met 
u een datum bepalen waarop 
u welkom bent. Ook groepen 
zijn welkom. Desgewenst kunt 
u dan ook een rondleiding krij-
gen. De tentoonstelling is te 
bezichtigen tot 1 april.  

‘Mensen van de weg – 
dragers van visioen’ 
Onder deze prachtige titel 
begint de Johannescentrum-
gemeente aan het nieuwe jaar. 
Dragers van een visioen zijn 
mensen die met een gezamen-
lijk doel voor ogen hoopvol 
op weg gaan en in het donker 
om hen heen altijd wel ergens 
een lichtpuntje weten te be-
speuren. Niet omdat die licht-
puntjes altijd zichtbaar aanwe-
zig zijn in hun omgeving, maar 
omdat ze dat licht zelf bij zich 
dragen in hun hart. Ze hebben 
van het licht gehoord in de 
verhalen van mensen van vroe-
ger en nu. Ze hebben er in hun 
eigen leven iets van ervaren en 
meegemaakt, ze zijn er door 
veranderd en het laat hen niet 
meer los. Ze leven er uit, en 
terwijl ze dat doen stralen ze 
licht uit. En zo verwerkelijken 
ze stapje voor stapje en met 
vallen en opstaan wat ze voor 
zich zien: het visioen van Gods 
nieuwe wereld.  Zo waait de 
Geest, die in het boek Hande-
lingen zo duidelijk de leiding 
heeft, verder, de toekomst in. 

De Johannescentrumgemeente 
volgt op de zondagen tot aan 
de veertigdagentijd de apos-
tel Paulus op zijn reizen door 
Klein-Azië en Griekenland, tot 
en met zijn aankomst in Rome. 
“We zullen ons daarbij telkens 
afvragen wat zijn ervaringen 
op de weg ‘Hem achterna’ ons 
te zeggen hebben voor onze 
weg van vandaag”, aldus An-
neke de Klerk. Zie ook het 
wijknieuws op pagina 13.

Steven Slappendel

Op zondag 11 januari 
werkt de Nicolaïkerk mee 
aan het programma van 
de ‘Nieuwjaarsduik’. Deze 
Culturele Zondag is de 
jaarlijkse opmaat voor 
het tweede gedeelte van 
het cultuurseizoen 2014-
2015. Dit jaar is er tijdens 
de Nieuwjaarsduik ook 
aandacht voor de start 
van de Tour de France in 
onze stad. Wat zijn de 
raakvlakken van sport en 
cultuur? Wat zijn de over-
eenkomsten tussen kun-
stenaars en topsporters? In 
de Nicolaïkerk wordt een 
programma met concerten 
afgesloten met een canta-
tevesper.

Om 12.30 uur gaan we ‘Zingend 
met elkaar het nieuwe jaar in’ 
met De Steegzangers o.l.v. Paul 
Krijnen. Hoewel de Steegzangers 
Nederlandstalig zingen, zal er 
dit keer vanwege de komende 
Tourstart toch een vleugje Franse 
muziek door het programma 
waaien, omdat wij verschillende 
van oorsprong Franse chansons 
in vertaling zingen. Ook zal het 
lied van Boudewijn de Groot en 
Lennart Nijgh met het prachtige 
beeld van de eenzame fietser niet 
op het programma ontbreken!

Beiaard
De ‘Klokken luiden het jaar in…’ 
om 13.00 uur: Malgosia Fiebig, 
onze stadsbeiaardier, speelt naast 
de ‘verplichte nieuwjaarsnum-
mers van Strauss’ Franse muziek 
en verder ook ‘fietsliedjes’. 
Om 14.00 uur gaan onze or-
ganisten Ko Zwanenburg en 
Berry van Berkum aan de slag 
met ‘Toptoccata is topsport’. 

Beroemde en beruchte toc-
cata’s komen in een sneltrein-
vaart voorbij op de spranke-
lende Marcussen orgels in de 
Nicolaikerk. Daar het uithou-
dingsvermogen van de spelers 
danig op de proef wordt ge-
steld, wisselen de organisten 
Ko Zwanenburg en Berry van 
Berkum elkaar af. Uiteraard 
klinkt de onvolprezen Toccata van 
Widor en zal ‘de’ Toccata in D 
van Bach eveneens niet ontbre-
ken. Naast deze toppers wordt 
een aantal verrassende toccata’s 
de kerk in geslingerd. Publiek op-
gelet: Fasten your seatbelts voor 
vliegende en spetterende toc-
cata’s!
Het laatste concert om 15.00 
uur is een ‘wedstrijd Nederland 
– Frankrijk’ van het Kamerkoor 
Sjanton onder leiding van Ulrikke 
Reed Findenegg, een muzikale 
ontmoeting tussen gastland van 
de Tour, Nederland, en het orga-

niserende land, Frankrijk. Er klin-
ken composities van Manneke, 
De Leeuw, Sweelinck en Durufle. 
Nederlanders bedienen zich van 
de Franse taal. Het zingen van 
deze werken is ook een sport!

Frans Magnificat
Om 17.00 uur wordt het pro-
gramma in de Nicolaïkerk afgeslo-
ten met een cantatevesper waarin 
klinken de cantate ‘Was mein Gott 
will, das g’scheh allzeit’ (BWV 111) 
van Johann Sebastian Bach (1685 – 
1750). Deze cantate behoort tot 
de door Bach gecomponeerde 
reeks zogeheten “koraalcanta-
tes”. De prachtige melodie van 
dit koraal, gemaakt door Claude 
de Sermisy (1490-1562), is o.a. be-
kend uit de Matthäuspassion. De 
oorspronkelijke melodie is in het 
nieuwe liedboek opgenomen, lied 
899. De cantate werd geschreven 
voor de derde zondag na Epifanie, 
21 januari 1725. 

Het Magnificat is deze keer van de 
Franse componist Marc-Antoine 
Charpentier (1643 - 1704). 
Charpentier was in zijn tijd in 
Frankrijk een bekend componist. 
De openingstune van de Eurovisie 
uitzendingen, is van zijn hand. Het 
is de inleiding van zijn bekende ‘Te 
Deum’. Het Magnificat in G  H78 
is één van de tien bewerkingen 
van het Magnificat, die hij maakte. 
Hij schreef dit werk rond 1690 
voor de getijdediensten van de 
Jezuïeten van de Saint Louis in 
Parijs.

Aan de vesper werken mee 
Paulien van der Werff, sopraan, 
Andrew Hallock, alt, Guido 
Groenland, tenor, en Michiel 
Meijer, bas, de Vespercantorij en 
de Cappella de San Nicolai onder 
leiding van Ko Zwanenburg. 
Organist is Berry van Berkum. 
Voorganger is ds Idelette Otten 
uit Vleuten. 

Cantatevesper, afsluiting 
programma Nieuwjaarsduik

* Bidden in de Domkerk (zie ook pagina 6).

* Berry van Berkum (l) en Ko Zwanenburg (foto Ben van Dijk).
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zaterdag 3 januari
15.00 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
met Jan Hage

zondag 4 januari
10.30 uur Domkerk, 
viering Driekoningen

woensdag 7 januari
17.30 uur 
Johannescentrum, 
Hanna’s herberg
19.00 uur 
Johannescentrum, 
nieuwjaarsreceptie PGU
20.00 uur 
kosterswoning Janskerk, 
eerste gespreksavond 
Mantelzorg

donderdag 8 januari
8.30-9.00 uur 
Johannescentrum, 
morgengebed

zaterdag 10 januari
15.00 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
met klarinetsonates van 
Max Reger

zondag 11 januari
12.30 uur Nicolaïkerk, 
Nieuwjaarsduik - 
diverse koren en 
orgelmuziek
19.30 uur Nieuwe Kerk 
(Wittevrouwen), MEER-
avond

dinsdag 13 januari
9.45 uur kosterswoning 
Janskerk, gespreksgroep 
Gedichten bij het 
Woord

woensdag 14 januari
17.30 uur 
Johannescentrum, 
Hanna’s herberg

donderdag 15 januari
8.30 uur 
Johannescentrum, 
morgengebed
14.30 uur 
Dominicuskerk, 
Contactmiddag 55+ 
(Utrecht-West)
20.00 uur Nicolaïkerk, 
lezing broeder Cyrille 
uit Chevetogne

zaterdag 17 januari 
14.00 uur Parc 
Transwijk, lezing 
over schilderijen van 
psalmen door Catharien 
Koppelaar
15.00 uur 
Johannescentrum, 
opening tentoonstelling: 
’T is niet te geloven’
15.00 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
met Domcantorij

zondag 18 januari
10.30 uur 
Johannescentrum, 
Verhaal halen
10.30 uur Pauluskerk 
(Tuindorp), 
oecumenische viering

woensdag 21 januari
17.30 uur 
Johannescentrum, 
Hanna’s herberg

donderdag 22 januari
8.30-9.00 uur 
Johannescentrum, 
morgengebed
20.00 uur de Wijkplaats, 
Taizé jongerenvesper

vrijdag 23 januari
20.00 uur Oranjekapel, 
geloofsgesprekskring 
(definitieve locatie via 
mendiehofma@yahoo.
com)

20.15 uur Pieterskerk, 
Vocaal ensemble 
COQU met ‘Immortal 
Bach - Old versus new’

zaterdag 24 januari
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
met Domorganist Jan 
Hage

zondag 25 januari
16.30 uur 
Johannescentrum, 
minisymposium
19.30 uur, de Wijkplaats, 
Vredeskring (viering 
samen met Ubuntuhuis)

woensdag 28 januari
14.00 uur Parc 
Transwijk, Utrecht 
Lezing: Een flitsend 
heelal
17.30 uur 

Johannescentrum, 
Hanna’s herberg
19.45 uur 
Johannescentrum, 
filmavond - zaal open 
19.15 uur

donderdag 29 januari
8.30-9.00 uur 
Johannescentrum, 
morgengebed

vrijdag 30 januari - 
zondag 1 februari
Sint Josephsberg 
klooster te Megen, 
kloosterweekend EUG 
jongeren tot 30 jaar

zaterdag 31 januari
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
- Messe de Tournai in 
Purificatione

zondag 1 februari
15.30 uur Bethelkerk, 
Zuilen Zingt op 
Kerkcafézondag
16.30 uur Nieuwe 
Kerk (Wittevrouwen), 
Leerhuis op 
Zondag:  Vrijheid of 
verantwoordelijkheid 

dinsdag 3 februari 
20.00 uur, Oranjekapel 
‘Zo was en is Zuilen’ 
- vertelling Wim van 
Scharenburg 

AGENDA

In het kader van het missionair jaar PGU houdt ds Tim Vreugenhil in 
het novembernummer van Kerk in de Stad een inleiding over hoe de 
kerk aansluiting kan vinden bij de moderne mens in de stedelijke sa-
menleving van vandaag. Hij schetst de bekende problemen voor de 
kerk van nu: teruglopend ledenaantal, vergrijzing, onduidelijke identiteit 
van de gemeente, naar binnen gekeerde houding, minder geld, onduide-
lijke theologisch kader et cetera et cetera. Ook relatief twee nieuwe 
problemen:

1. Oververtegenwoordiging van post-materialisten bij het kerkvolk, 
waarmee bedoeld is ‘wereldverbeteraars’. Mij klinkt dat prima in de 
oren, de wereld proberen beter te maken, maar er schijnt iets mee mis 
te zijn, omdat er te weinig van zijn onder de Nederlandse bevolking, 
dus daar kun je blijkbaar niet succesvol de boer mee op als kerk.
2. Fragmentarisering: twee of drie christenen proberen los van de be-
staande structuren wat nieuws en dat kan weliswaar wat opleveren in 
het kader van geestelijke vernieuwing, maar we weten niet bij voor-
baat of het wel een blijvertje is. Mij vergaat persoonlijk al alle zin in 
experimenteren. Waarom bij voorbaat  alle aarzelende goedbedoelde 
pogingen met een oordelende vraag of het wel duurzaam is de kop in 
drukken?

U moet me maar vergeven als lezer dat ik wat cynisch klink, maar ik 
word hier wat treurig van. Ik probeer me vast te houden aan de droom 
van Jakob te Bethel, waaraan in het verslag van de inleiding wordt gere-
fereerd. Jakob heeft goed begrepen wat geloven inhoudt. Daar waar je 
verbinding ervaart met wat jou als mens overstijgt en waarvan je wilt 
dat het je deel wordt, daar is het Huis van God, Beth El. Jakob heeft 
contact met een wereld, die hem en ons allen in de droom wordt aan-
gereikt. Ik zou zeggen: “That’s the place to be”, of, op zijn Hollands ge-
zegd: Daar lust je wel pap van.  
Bovendien wist Jakob blijkbaar heel goed waar hij de mosterd moest 
halen. Dat is andere koek dan blijven voortworstelen om jouw wijk-
gemeente of project te kunnen ervaren als poort naar de hemel. Ik 
vrees dat dit wel de ontwikkeling van een nieuw theologisch kader 
vergt, waarin deze ervaring haar plaats kan hebben. Omdat God zich 
niet laat vastzetten in bestaande beelden, lijkt me een “nieuwe beel-
denstorm” geen bezwaar. Het is niet voor niets Hervormingsdag op 
31 oktober. Zoals Christiane Karrer terecht schrijft op de voorpagina: 
“De rechtvaardige zal leven uit geloof” en dat betekent voor Luther en 
voor Paulus herstel van de relatie met God.

Ik eindig met een gedeelte uit een lied van Huub Oosterhuis:

Gij geeft het uw beminden in de slaap.
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.   
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat.
Zo zult Gij uw beminden overkomen.

Dit is een duurzame ervaring, die ik ons allen graag toewens.

Martin van den Berg

 

 
 

    UITNODIGING VOOR DE 

 
   NIEUWJAARSRECEPTIE 2015 
 
Alle medewerkers, gemeenteleden en relaties van de Protestantse Gemeente Utrecht zijn 
van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie die op woensdag 7 januari 2015 van 19.00 – 
21.00 uur in de Johanneskerk, Moezeldreef 400, 3561 SD Utrecht, wordt gehouden.  
Tijdens een hapje en drankje is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.  
 
Bovendien besteden we kort aandacht aan het 10-jarig bestaan van de PGU.  
Peter Klusener zal, als oud-voorzitter, terugblikken op het afgelopen decennium en met ons 
de high lights delen. Aansluitend zal René van Bemmel, als huidige voorzitter, een blik 
werpen op 2015. 
 
Wij hopen u op 7 januari te ontmoeten!  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 

 
 
René van Bemmel  
Voorzitter Algemene Kerkenraad 
 

      
  

Nieuwe Beeldenstorm Citypastoraat  
Domkerk

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

www.domkerk.nl

Dat het Citypastoraat zijn eigen 
geluid en identiteit heeft, wat 
onder andere tot uiting komt in 
zijn oecumenisch karakter en 
zijn liturgie, betekent niet dat het 
zich ook niet voluit deel voelt 
van de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
Daarom heeft het tijdens het 
gemeenteberaad op 9 novem-
ber stilgestaan bij de brief van dr. 
Arjan Plaisier, scriba van de kerk, 
die hij heeft geschreven over het 
ambt aller gelovigen en de kerk 
als geloofsgemeenschap. Na een 
korte inleiding van de predikant 
werd in kleine groepen gespro-
ken over de betekenis van geloof 
in relatie tot de plaatselijke ge-
meente. 
Op zaterdag 17 januari gaat de 
kerkenraad een dag aan de slag 
met de brief van Arjan Plaisier 
over de rol en functie van ambts-
dragers. 
Voor het Citypastoraat is het 
belangrijk om steeds weer stil te 
staan bij zijn oorsprong en doel. 
In de drukte van alle activiteiten 
in en rondom de Domkerk lijkt 
het goed steeds terug te gaan 
naar de vraag van het waarom 
en waartoe. Waartoe zijn we als 
kerk op aarde? 

EUG Oekumenische 
Studentengemeente
(Janskerk)

www.eug-janskerk.nl

Het nieuwe programmaboekje 
EUG voorjaar 2015 staat vol met 
activiteiten. Het is te vinden op 
de website van de EUG ‘www.
eug-janskerk.nl/uit-de-gemeente’. 
In januari starten hiervan twee 
activiteiten. Op woensdagavond 
7 januari 20.00 uur kun je als 
mantelzorger met mensen in de-
zelfde situatie ervaringen uitwis-
selen. Deze groep wordt geleid 
door Marieke Milder, marieke.
milder@hetnet.nl.

Op dinsdagochtend start Harry 
Pals, hpals@xs4all.nl, met het 
lezen van gedichten die geschre-
ven zijn bij Bijbelverhalen of psal-
men. Kunnen de gedichten iets 
van geloof overbrengen? Welke 
spiritualiteit zit er achter? Wat 
spreekt ons aan? Er wordt be-
gonnen met enkele gedichten 
uit de nieuwe dichtbundel van 
Huub Oosterhuis ‘Iemand meer’. 
In januari is het dan ook zover: 
Na een verhuizing uit Ki Tov 
begin 2014 en een flink aan-
tal maanden bivakkeren op 
allerlei plekken kunnen we 
onze intrek nemen bij de zus-
ters Augustinessen op de 
Oudegracht 33. Houd de EUG 
website in de gaten voor de pre-
cieze zaterdag van de feestelijke 
opening.

Met interesse lees ik al-
tijd hetgeen gepubliceerd 
wordt over de lutherse ge-
meente. De diensten in de 
Wartburg-kapel bezoek ik 
regelmatig.

Wat mij opviel in uw artikel 
over de Zwaan in de editie 
van november is het volgende. 
Aangaande de martelaarsdood 
van Johannes Hus op 6.7.1415, 
deze had plaats in Konstanz, 
Zwitserland, waar ik een aantal 
jaren terug de gedenkplaats 
midden in de stad bezocht. Dat 
was voor mij erg indrukwekkend.
Ik meen er goed aan te doen u 
dit mee te delen.
J.A. Pot

Hus stierf in Konstanz

LEZERS 
SCHRIJVEN

* Schola Davidica met 
Kerst in de Janskerk.

* Driekoningen viering op 
4 januari.
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Zondag 4 januari,  zondag Epifanie 
gaat ds Elly Bakker voor. Op deze 
eerste zondag van het jaar 2015 
reizen we met de Wijzen uit het 
Oosten mee naar Bethlehem. 
Vreemdelingen zijn de eersten! 
Natuurlijk lezen we dan Jesaja 60: 
1-6, dat eindigt met  de woorden 
“een overvloed van kamelen zal 
je overdekken, uit Scheba zul-
len zij allen komen, goud en wie-
rook dragen ze mee’. (Jesaja 60 : 
6). Mattheus 2: 1-12  vertelt ons  
wat de komst van (deze) vreem-
delingen aan angst en afweer op-
roept in de dagen van Herodes. 
Daarmee staan we meteen met 
beide voeten in de dagen van van-
daag… Om 17.00 uur is er een 
orgelvesper in de Nicolaïkerk. 
Hierover staat informatie elders 
in dit nummer.
Op zondag 11 januari is ds Dirk 
Neven voorganger. Op deze eer-
ste zondag na Epifanie zijn we 
nog volop in de sfeer van die 
verschijning, die Epifanie van de 
Heer. Ging het vorige week over 
de verschijning van Jezus aan de 
sterrenwichelaars uit het Oosten, 
deze zondag treedt Hij zelf vol-
ledig in de openbaarheid met zijn 
doop – door Johannes – in de 
Jordaan (Marcus 1: 9-13). In deze 
dienst zal de heilige doop worden 
bediend aan een aantal kersverse 
nieuwe lidmaten in onze gemeen-
te. Bij deze gelegenheid horen 
wij steevast een waterverhaal, dit 
keer een tweede naast het be-
richt van Jezus’ doop, te weten: 
het bericht van de redding van 
Mozes uit het water van de Nijl, 
Exodus 2 : 1-10. 
Om 17.00 uur wordt het pro-
gramma van de Nieuwjaarsduik 
2015 afgesloten met een cantate-
vesper. Hierover staat informatie 
elders in dit nummer.
Zondag 18 januari gaat ds Sytze 
de Vries uit Schalkwijk voor. Het 
is de zogenoemde Kanazondag: 
een overbekend verhaal, dat elk 
jaar terugkomt en daarom dit-
maal maar eens ingezoomd op de 
rol en de plaats van ‘de moeder 
van Jezus’ in dit verhaal én in het 
Johannesevangelie als geheel. We 
lezen Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 
1-11. 
Om 17.00 uur is er een vesper in 
de Marcuskerk. Hierover staat in-
formatie elders in dit nummer..
Op 11 januari luidt het thema: ‘Als 
de zoveelste spaak in het wiel ge-
stoken wordt!’
Handelingen 16: 6-10 en Matteüs 
10: 26-31. In de lezing uit de  
Handelingen van de apostelen 
lezen wij dat Paulus maar liefst 
drie keer door de geest /geest 
van Jezus gedwarsboomd wordt 
om af te wijken van de route die 
hij in zijn hoofd had. Hoe moeten 
wij dat ingrijpen verstaan ? Is God 
bezig om de zaakjes- van – hier – 
beneden van bovenaf te regelen ? 
Daaraan zal pastor Schumacher 
zijn overweging wijden.
Zondag 25 januari is ds Dirk 
Neven de voorganger in de dienst 
van Schrift en Tafel Op deze 
derde zondag van Epifanie vieren 
we met elkaar de vreugde van 
de Maaltijd bij de Schriftwoorden 
van Marcus 1 : 14-20 en 
Kolossenzen 1: 24 tot 2: 5 over 
de rijkdom van de heerlijkheid 
van Gods geheimenis: Christus. 

Johannescentrum-
gemeente 

Johannescentrumgemeente
voor zoekers en zieners

www.johannescentrum.nl

We pakken de draad van de 
herfsttijd weer op en starten 
op de eerste zondag van ja-
nuari met het verhaal van het 
Apostelconvent (Handelingen 
15). Dat is even een pas op de 
plaats omdat in alle beweging 
van dat eerste begin ook van 
alles begint te schuiven. Oude 
opvattingen blijken te botsten 
met de nieuwe praktijk en niet 
iedereen kan daarin meekomen. 
Mooi is om te zien en te lezen 
hoe het aanvankelijk felle con-
flict door wijze woorden van 
onder andere de apostel Petrus 
omgezet wordt tot een goed 
en constructief overleg. Samen 
stemmen de leiders van de 
jonge kerk zich af op de Geest, 
verankeren daarna de nieuwe 
ontwikkeling in hun theologi-
sche denken en durven vervol-
gens vrijmoedig samen een nieu-
we weg in te slaan. 

Op 6 januari, het feest van 
Openbaring des Heren /
Driekoningen, is er een senio-
renviering waarin pastor Peter 
van Kessel voorgaat. De viering 
begint om 10.00 uur. Op 11 ja-
nuari luidt het thema: ‘Als de zo-
veelste spaak in het wiel gesto-
ken wordt!’ Dit naar aanleiding 
van Handelingen 16: 6-10 en 
Matteüs 10: 26-31. In de lezing 
uit de Handelingen van de apos-
telen lezen wij dat Paulus maar 
liefst drie keer door de geest /
geest van Jezus gedwarsboomd 
wordt om af te wijken van de 
route die hij in zijn hoofd had. 
Hoe moeten wij dat ingrijpen 
verstaan? Is God bezig om de 
zaakjes- van – hier – beneden 
van bovenaf te regelen? Daaraan 
zal pastor Schumacher zijn over-
weging wijden.
Op zaterdag 17 januari om 
15.00 wordt de tentoonstelling 
’t Is niet te geloven’ geopend. 
Cliënten van Abrona Schilder 
Ateliers kun je ontmoeten na af-
loop tijdens een hapje en drank-
je (meer informatie staat elders 
in dit blad).

Zondag 25 januari om 16.30 
is er een minisymposium over 
Petrus en Paulus. Na afloop is er 
soep, brood en wat te drinken 
(zie elders in dit blad).
Op woensdag 28 januari wordt 
er een lange film vertoond 
in het kader van de Moezel 
Movieweken. De zaal gaat open 
om 19.15 en we beginnen om 
19.45 uur.

Marcuskerk-
Wilhelminakerk 

www.marcus-wilhelminakerk.nl

Zondag 4 januari is de voor-
ganger in de Marcuskerk ds 
Hans Koops. Bij de koffie is er 
gelegenheid om elkaar veel 
heil en zegen te wensen. In de 

Wilhelminakerk gaat ds Marian 
van Giezen voor in een dienst 
van Schrift en Tafel. Om 17.00 
uur is er een orgelvesper in de 
Nicolaïkerk. Zie verder onder 
‘Vespers in Zuidoost’.
Zondag 11 januari is de voorgan-
ger wederom ds Hans Koops. 
Om 17.00 uur is er een cantate-
vesper in de Nicolaïkerk. Zie ver-
der onder ‘Vespers in Zuidoost’.
Zondag 18 januari is de voor-
ganger in de Marcuskerk ons 
oud-gemeentelid ds Gertjan de 
Pender uit Varsseveld. De voor-
ganger in de Wilhelminakerk 
is ds Marian van Giezen. Om 
17.00 uur is er een vesper in de 
Marcuskerk. Zie verder onder 
‘Vespers in Zuidoost’.
Zondag 25 januari gaat ds Hans 
Koops voor in een dienst van 
Schrift en Tafel. Medewerking 
wordt verleend door de 
Marcuscantorij onder leiding van 
Karel Demoet.

Marcuswijk
Traditiegetrouw staat de eerste 
bijeenkomst in  het nieuwe jaar 
op 8 januari nog in het teken 
van de oliebollen. Het is een 
van onze ‘eigen’ middagen met 
een gevarieerd programma, met 
ernst en luim en misschien weer 
een bijzondere bingo. We be-
ginnen om half drie in de grote 
Marcuszaal en we gaan door tot 
half vijf. De zaal gaat om 14.00 
uur open. Ook als u nog geen lid 
bent, bent u van harte welkom. 
U hoeft niet gelijk lid te wor-
den maar kunt eerst ‘op proef’ 
komen kijken of de Soos wat 
voor u is! Bijdrage in de kosten: 
€ 1,50. Wie behoefte heeft aan 
vervoer kan contact opnemen 
met Cor van Rijswijk, telefoon  
2888 597.

Wilhelminawijk
Op 8 en 9 december is een ge-
meenteberaad gehouden, waar-
bij positief en opbouwend is 
nagedacht over de toekomst 
van de Wilhelminagemeente. 
Dit overleg wordt vervolgd op 
zondag 18 januari na afloop van 
de dienst. Als het goed is, is dan 
inmiddels vanuit de PGU een 
voorstel ontvangen met betrek-
king tot de mogelijkheden voor 
ons kerkgebouw. Daarnaast zal 
ook vanuit de adviesgroep van 
jongere gemeenteleden een in-
breng worden gegeven. Reden 
genoeg om te komen meeluiste-
ren en -praten! 
Over de filmavond op 16 januari 
staat elders in dit blad een be-
richt.

Op donderdagavond 22 januari 
wordt in Utrecht-Oost een oe-
cumenische viering gehouden 
in het kader van de Week van 
Gebed voor de Eenheid van 
christenen (18 tot 25 januari). 
Behalve de Wilhelminagemeente 
doen daaraan de Holy Trinity 
Anglican Church en de rk 
Aloysiuskerk mee. De viering 
vindt plaats op donderdag 22 
januari om 20.00 uur in de 
Holy Trinity Church aan het 
Van Limburg Stirumplein. De 
viering zal de vorm hebben 
van een choral evensong naar 
Anglicaanse traditie. U bent al-
lemaal van harte welkom!

Op 25 november overleed 
Antonia Bleichrodt in de leef-
tijd van 54 jaar. De cantorij zong, 
naar een wens van To, een lied 
uit de jubileumvesper van de 
cantorij, waarin To nog meege-
zongen had. Wij wensen haar 
ouders, broer, schoonzus en 
nichtjes de nabijheid en troost 
van de Eeuwige toe.

De cantorij onder leiding van Ko 
Zwanenburg werkt mee en Berry 
van Berkum is organist. 

www.nk-utrecht.nl

Afgelopen Kerst stond in de 
Nieuwe Kerk het thema ‘Niet 
meer alleen’ centraal. We heb-
ben gevierd dat God ons niet al-
leen laat, niet in onze vreugde of 
ons verdriet, niet in onze sores of 
ons succes. Deze bemoedigende 
boodschap hebben we verspreid 
in de wijk. Traditioneel werd 
kerstavond afgesloten met cho-
colademelk en glühwein. Tijdens 
de dienst op kerstochtend gaf ons 
projectkoor opnieuw een optre-
den.
Twee keer per jaar bieden we 
vanuit de Nieuwe Kerk de Alpha-
cursus aan, een kennismakings-
cursus voor het christelijk geloof. 
Afgelopen halfjaar namen on-
geveer tien mensen deel aan de 
cursus. Komend voorjaar gaat op-
nieuw een cursus van start. 
Ook het Leerhuis op Zondag 
krijgt een vervolg. Na drie avon-
den met Henk Binnendijk over 
Gods koninkrijk, volgen nu vier 
nieuwe avonden. De eerste twee 
gaan over ‘vrijheid of verantwoor-
delijkheid’. Meer informatie hier-
over staat in een apart artikel in 
deze Kerk in de Stad. Voor vragen, 
e-mail naar scriba@nk-utrecht.nl.

Nieuwe | TuindorpKerk
Utrecht

www.tuindorpkerk.nl

In de kerkenraad is stilgestaan bij 
de veranderingen in de (jeugd)
zorg en de sociale zekerheid per 
1 januari. Op de website van de 
Tuindorpkerk kunt u lezen hoe 
er in de gemeente over wordt ge-
dacht en welke bijdrage wij als ge-
meente zouden kunnen leveren. 
Zondag 18 januari bent u welkom 
bij de oecumenische viering in de 
Pauluskerk. De viering begint om 
10.30 uur. Het thema van de vie-
ring luidt Dorst. Voorgangers zijn 
dominee Piet Jan Rebel en pas-
tor Gérard Martens. Aan de vie-
ring wordt meegewerkt door de 
Pauluscantoij en ad hoc koor van 
de Tuindorpkerk onder leiding 
van Alice van Eldik en op orgel en 
piano ondersteund door Willeke 
Smits. Er is kindercrèche en kin-
derwoorddienst. Na de viering is 
er gelegenheid elkaar te ontmoe-
ten.

Utrecht-West

www.pktk.nl

Op de eerste zondag in het 
nieuwe jaar gaat in de Wijkplaats 
ds Pim Brouwer voor. We maken 
dan ook kennis met onze nieuwe 
organist/pianist, Nick Goudkuil. 
Op 11 januari wordt de dienst 
van Schrift en Tafel opnieuw door 
Pim Brouwer geleid, terwijl op de 
18de (oud-gemeentelid) ds Jan 
Wolleswinkel uit Meerkerk voor-
gaat. Vanwege de jaarlijkse ‘week 
van gebed voor de eenheid van 
de christenen’ is er zondag 25 
januari een oecumenische dienst 
in de Antoniuskerk (Kanaalstraat 
200). In deze dienst zal bovendien 
Pia ten Hoeve worden ingeze-

gend als de nieuwe coördinator 
van de Wijkplaats. We wensen 
haar veel zegen op haar werk. En 
we bedanken Marja Bakker voor 
haar enorme inzet in de afgelopen 
jaren! 
In Parc Transwijk is er zoals ge-
bruikelijk een grotere variatie aan 
voorgangers: ds C. van Steenis 
op 4 januari, een week later 
ds Marian van Giezen (uit de 
Utrechtse Wilhelminakerk), drs. J. 
Bouma op 18 januari en de eigen 
predikant ds Jan-Erik Riemens op 
de laatste zondag van de maand.
De volgende Utrecht Lezing is 
op woensdag 28 januari in Parc 
Transwijk. Prof.dr. John Heise ver-
telt over ‘een flitsend heelal’. 
Op zondag 25 januari organiseert 
de Wijkplaats samen met het 
Ubuntuhuis weer de maandelijkse 
‘Vredeskring’.

Zuilen (Bethelkerk en 
Oranjekapel)

  www.protestantszuilen.nl

Bethelkerk
De veertigdagentijd is voor chris-
tenen een tijd van inkeer en be-
zinning. Op zes avonden willen we 
ons laten inspireren door enkele 
beproefde voorgangers in het ge-
loof. U kunt alle avonden bijwo-
nen, maar ook wanneer u slechts 
een enkele avond kunt of wilt bij-
wonen, bent u van harte welkom. 
Voor alle avonden geldt dat er in-
formatie gegeven zal worden over 
het onderwerp, dat er teksten 
worden gelezen die passen bij de 
spirituele benadering die bespro-
ken wordt, maar dat er ook gele-
genheid is voor gesprek.
Het programma ziet er als volgt 
uit: woensdag 18 februari (As-
woensdag) viering en gesprek. De 
donderdagen 26 februari, 5, 12, 19 
en 26 maart. Besproken worden: 
Benedictijnse spiritualiteit (door 
Mendie Hofma), Thomas à Kempis 
(door Gerard van ’t Spijker), De 
weg van Elia (Jorine de Klerk), Spi-
ritualiteit van Iona (Erna Treurniet/
Jandirk Pronk) en Geluk- en zalig-
sprekingen (Tineke Zijlstra). De 
avonden vinden afwisselend plaats 
in de Roobolkapel, de Bethelkerk 
en de Oranjekapel. Nadere infor-
matie over het programma volgt 
begin februari.

Oranjekapel
Het wordt een mooi jaar voor 
de Oranjekapel: we vieren ons 
30-jarig jubileum! Er wordt hard 
gewerkt aan een film over dertig 
jaar kapel, en we bereiden een 
heuse talentenjacht voor. 
De maand januari beginnen we 
met een aantal mooie vieringen:
- zondag 4 januari gaat ons ge-
meentelid ds Wilko van Holten 
voor
- zondag 11 januari vieren we 
samen met de Bethelkerk (in de 
Oranjekapel), met als voorgangers 
de beide wijkpredikanten ds Men-
die Hofma en ds Tineke Zijlstra. 
En er zijn nieuwe ambtsdragers 
om te bevestigen – dat is al een 
feest op zich!- zondag 18 januari 
vieren we een dienst van Schrift 
en Tafel met een van onze trouwe 
gastvoorgangers, ds Hans Kronen-
burg
- zondag 25 januari vieren we 
samen met de RK Nicolaas Moni-
caparochie, bij hen, met ds Mendie 
Hofma. 

WIJKNIEUWS



14 januari 2015 kerk

www.kerkblad.nl

Aan leveren van advertenties:
advertenties@protestant-utrecht.nl

‘KidSjes’

Klokkenatelier
Jan Haasnoot

Voor al uw klokken en
barometers

(reparatie en verkoop)
Vleutenseweg 320, Utrecht.

Tel: 030-6034247
www.klokken-barometers.nl

REPARATIE

Afscheid.
Een mensenleven waardig.

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

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

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

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

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

PCB
UITVAARTZORG

www.narratio.nl

Het adres voor inspirerende 
uitgaven, projecten en 

tijdschriften.

www.pgu.nu
Als u een advertentie elk 

nummer plaatst 
ontvangt u 10% korting.
Een kleine advertentie 

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

Reisboekhandel

Interglobe
Reisgidsen

Landkaarten
(overzichtskaarten  

en deelkaarten
van - bijna - alle  

landen ter wereld

*

Vinkenburgstraat 7
3512 AA Utrecht

telefoon 030-2340401

Boerderij Mereveld
Party & eveneMentenverzorging

sinds 1938

Bruisende BedrijfseveneMenten
roMantische huwelijksfeesten

verrassend entertainMent
stijlvolle Buffetten en diners

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

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

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

inlichtingen of documentatie?
Belt u ons:

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

www.boerderijmereveld.nl

À Dieu Waardig afscheid nemen in 
het Licht van de Eeuwige

Geen band (meer) met de kerk, maar wel een christelijke uitvaartplechtigheid? 
De voorgangers van À Dieu zijn bereikbaar op 085 - 489 49 01 (9-21 uur). 
Initiatief: Protestantse Gemeente Utrecht (PKN)
www.adieu-uitvaartdiensten.nl

Veldwade 8
3439 LE Nieuwegein
Telefoon 030-2886513

www.kinderdienst.nl
dé website voor leiding van 

kinder nevendienst 
en kinderwoorddienst 

Al Uw wensen in dezen kUnnen
VerwezenlijkT worden.

Gansstraat 128-130 te Utrecht
Telefoon: 030 – 2516955

HULPVERLENING

Wilt u uw verhaal kwijt?
Iets bespreken? 
Persoonlijk contact? 
Wij hebben altijd tijd 
voor een gesprek of chat:

•	 Vertrouwelijk
•	 Anoniem
•	 24	uur	per	dag

   030 - 294 33 44                                www.telefonischehulpdienstutrecht.nl

Gezocht: betaalbare kamer voor Sharief Omar(30). Wil 
een nieuwe start maken. Info: Bart van Empel. 
030 2965890 / b.van.empel@kpnmail.nl.

KAmER GEzocHT

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

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

protestantse kerken 
binnen de PGU

Bethelkerk *                          
De M. Keizerlaan
Diensten: 10.00 u.
04-01 15:00 u. ds. A. Groene-
veld/ds. G. Blom; bevestiging 
ds. G. Blom
11-01 ds. M. Hofma /ds. T. 
Zijlstra, Utrecht; bevestiging 
ambtsdragers in OK
18-01 10.30 u. ds. T. Zijlstra, 
Utrecht, met Jacobuskerk in 
Bethel; viering Heilig Avond-
maal
25-01 ds. G. Blom, Sing now

Blossom
Grave van Solmsstraat 4
Diensten: 11.00 u.
04-01 Eten en vieren
11-01 geen dienst
18-01 Eten en vieren
25-01 geen dienst

Domkerk *
Domplein
Diensten: 10.30 u.
04-01 ds. N.J. de Jong-Dorland, 
Driekoningenfeest
11-01 ds. N.J. de Jong-Dorland, 
Doopdienst
18-01 ds. H. Vreekamp
18-01 15.30 u. dienst van het 
Straatpastoraat
25-01 ds. N.J. de Jong-Dorland
Vespers, 19.00 u.
04-01, 11-01, 18-01 en 25-01

Evang.-Lutherse kerk
Hamburgerstraat
Diensten:  10.30 u.
04-01 ds. K. Storch, Epifaniën, 
Heilig Avondmaal
11-01 ds. C. van Opstal
18-01 ds. Chr. Karrer
25-01 ds. C. van Opstal

Evang.-Lutherse kerk
De Wartburg 
Kennedylaan
Diensten:  10.00 u.
04-01 mw. A. van der Schrier, 
Epifaniën
11-01 ds. C.P. Bouman 
18-01 ds. K. Storch, Heilig 
Avondmaal
25-01 mw. S. Bos

De Haven *
Marco Pololaan 185
Diensten: 16.30 u.
04-01 ds. M. van Duijn, samen-
komst
11-01 10:15 Open Bijbelstu-
die, bij een van de leden thuis
18-01 ds. M. van Duijn, samen-
komst
25-01 10:15 Open Bijbelstu-
die, bij een van de leden thuis

Jacobikerk *
St. Jacobsstraat
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. A.J. Zoutendijk 
11-01 dr. A.J. Plaisier
18-01 ds. G. van Meijeren
25-01 ds. A.J. Zoutendijk
Diensten: 17.00 u.
04-01 ds. D.M. van de Linde
11-01 ds. A.F. Troost
18-01 ds. A.J. Zoutendijk
25-01 ds. G. Roest

Janskerk *
EUG Oek. 
Studentengemeente
Janskerkhof
Diensten:  11.00 u.
04-01 ds. H. Pals, Epifanie
11-01 mw. H. Ransijn, Cyclus: 
parabels
18-01 mw. T. Peereboom, 
koor
25-01 ds. J. Nottelman

Johannescentrum *
M. van Parmadreef
Diensten:  10.30 u.
04-01 ds. T. Wolters
11-01 past. H. Schumacher
18-01 Verhaal halen
25-01 ds. T. Wolters

Marcuskerk * 
Wijnesteinlaan
Diensten:  10.00 u.
04-01 ds. J.S.Koops
11-01 ds. J.S. Koops, Doop van 
de Heer
18-01 ds. G. de Pender
25-01 ds. J.S. Koops, Heilig 
Avondmaal, Cantorij

Nicolaïkerk *
Nicolaaskerkhof
Diensten:  10.00 u.
04-01 ds. E. Bakker, Epifanie, 
Driekoningen 
04-01 17:00 u. Vesper, vesper-
commissie, ds. J.S. Koops
11-01 ds. D. Neven
11-01 17:00 Vespercommissie, 
ds. I. Otten, Cantate vesper
18-01 ds. S. de Vries
25-01 ds. D. Neven, dienst van 
Schrift en Tafel en Cantorij

Nieuwe Kerk *
Bollenhofsestraat
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. M. van Duijn
11-01 ds. C. van Wieren, 
Dopen
18-01 mw. L. Kansen
25-01 dhr. C. van Wieren, 
Heilig Avondmaal

Oranjekapel *
Amsterdamsestraatweg
Diensten: 10.00 u
04-01 ds. W. van Holten
11-01 ds. M. Hofma, T. Zijlstra,  
(bev. ambt in Oranjekapel)
18-01 ds. J. Kronenburg
25-01 ds. M. Hofma (samen 
met Nicolaas en Monica 
parochie in Nicolaas-Monica 
kerk, Boerhaaveplein 199)

Pieterskerk,
Eglise Wallonne
Pieterskerkhof
Diensten: 10.30 u.
04-01 ds. D. Ribs
11-01 15:00 u. installatie ds. 
M. Badry
18-01 ds. M. Badry
25-01 onbekend

Roobolkapel
Corn. Roobolstraat
Diensten: 10.00 u.
04-01 onbekend
11-01 onbekend
18-01 onbekend
25-01 onbekend

Tuindorpkerk *
Van Riellaan
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. J. Spoor
11-01 ds. P.J. Rebel, dienst van 
Schrift en Tafel
18-01 10:30 pastores P.J. 
Rebel + G. Martens, gezamen-
lijke dienst met Pauluskerk in 
Pauluskerk
25-01 10:00 dr. B. van den 
Berg

Wilhelminakerk  *
Hobbemastraat
Diensten 10.00 u.
04-01 ds. M. van Giezen 
11-01 dienst in de Marcus-
kerk
18-01 ds. M. van Giezen
25-01 dienst in de Marcus-
kerk

De Wijkplaats
Johan Camphuijsstraat 101
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. D.W. Brouwer
11-01 ds. D.W. Brouwer, 
Schrift en Tafel
18-01 ds. J. Wolleswinkel
25-01 ds. D.W. Brouwer e.a., 
oecumenische dienst in Anto-
niuskerk

andere kerken

Baptisten Gemeente
Utrecht ‘Silo’
Herenstraat 34-36
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. A. Noordhoek, 
Avondmaal
11-01 dhr. J. Boeschoten
18-01 ds. T. de Graaf, Thema-
zondag
25-01 ds. R. Smit

Doopsgezinde 
Gemeente * 
Oudegracht 270
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. I. Reinhold
11-01 ds. L. Pondman
18-01 ds. A. v.d. Zijpp
25-01 ds. Y. v.d. Goot

Geertekerk, *
Remonstrantse 
Gemeente
Geertekerkhof
Diensten: 10.30 u.
04-01 dhr./mw. P. Dronkers, 
Nieuwjaarsontvangst
11-01 dhr./mw. A.L. Wieringa, 
Woord en Tafel
18-01 dhr./mw. P. Dronkers
25-01 dhr./mw. A.L. Wieringa

Gemeenschap 
Wladimirskaja
Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 200
Diensten: 10.30 u.
04-01 onbekend
11-01 onbekend
18-01 onbekend
25-01 onbekend

Kerk van de 
Verkondiging van de 
Moeder Gods
Springweg 89
Diensten: 09.00 u.
04-01 onbekend
11-01 onbekend
18-01 onbekend
25-01 onbekend

Holy Trinity Church
Van Limburg Stirumplein
04-01  09 u Rev. D. Phillips
11 u Rev. D. Phillips
11-01  09 u Rev. D. Phillips
11 u Rev. D. Phillips
18-01  09 u Rev. D. Phillips
11 u Rev. D. Phillips
25-01  09 u Rev. D. Phillips
11 u Rev. D. Phillips

Huis van Vrede
Van Kleffenslaan 1
Diensten: 11.00 u. met Marok-
kaans ontbijt
04-01 dhr. C. Bakker
11-01 dhr. H. Bouma
18-01 dhr. G. Bosch
25-01 dhr. H. Bouma

ICF Utrecht
Mattheuskerk
Hendrika van Tussenbroek-
laan 1a
Diensten: 14.00 u., engelstalig
04-01 ds. J. Bonhof
11-01 ds. A.D. Fokkema
18-01 ds. A. Th. Van Olst/
dhr. J. Bonhof
25-01 ds. L.A. den Butter

Jeruëlkapel, *
Vrije Evangelische 
Gemeente Ivoordreef
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. E. Spee
11-01 ds. M. Nijkamp, Maaltijd 
van de Heer
18-01 ds. E. Spee, Gezamen-
lijke dienst met EBG?
25-01 drs. J. v.d. Kamp

Leger des Heils
Schooneggendreef 27H
Diensten: 10.00 u.
04-01 onbekend
11-01 onbekend
18-01 onbekend
25-01 onbekend

Nederlands 
Gereformeerde Kerk
Jeruzalemkerk
Troosterlaan 65
Diensten: 09.30 u.
04-01 onbekend
11-01 ds. M. Janssens, Heilig 
Avondmaal
18-01 ds. M. Janssens
25-01 onbekend
Diensten, 17.00 u.:
04-01 onbekend
11-01 ds. M. Janssens
18-01 ds. P. van Veelen
25-01 ds. F. Schneider, Heilig 
Avondmaal

Oecumenische onder-
wegkerk Blauwkapel
Kapeldwarsweg
Diensten: zondag 10.30 u.
Er is een winterstop tot Paas-
zondag 5 april 2015

Oud-Katholieke 
Parochie Utrecht Ste 
Gertrudis
Willemsplantsoen 2
Diensten: 10.00 u.
04-01 past. B. Wallet. Epifanie 
met Driekoningenspel 
04-01 16:00 u. mgr. J. Vercam-
men. Vespers van het bisdom 
met preek
11-01 past. A. Duurkoop, mw. 
L. Berkhout en mw. G. van 
Liebergen, Doop van de Heer
18-01 past. B. Wallet
25-01 past. B. Wallet, Feest van 
de Roeping van de Apostel 
Paulus. M.m.v. BKU Kinder-
koor

ziekenhuizen

AZU Stiltecentrum
Heidelberglaan
Diensten: 10.00 u.
04-01 geen dienst
11-01 ds. M. van Steenbeek
18-01 geen dienst
25-01 mw. past. M. Wisse

Diakonessenhuis
Bosboomstraat
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. T. Geels
11-01 past. L. Moll, Woord- en 
Tafelviering
18-01 ds. I. Haijtink
25-01 past. W. Oldenhof, 
Woord- en Tafelviering

St. Antonius ziekenhuis
Soestwetering 1
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. N. Th. Overvliet-van 
der Veen
11-01 ds. J.J. Tersmette
18-01 mw. C. Koek-Strauss
25-01 past. L. Langendijk

Willem Arntsz Huis
Lange Nieuwsstraat
Diensten:  10.30 uur
04-01 past. K. van Roermund
11-01 drs. H. Spies
18-01 ds. B. van Empel
25-01 ds. L. Meiling

zorgcentra

Alb.van Koningsbruggen
Beneluxlaan
Diensten: 10.30 u.
04-01 onbekend
11-01 onbekend
18-01 onbekend
25-01 onbekend

De Lichtkring
Eykmanlaan
Diensten: 17.00 u.
04-01 ds. M. Janssens
11-01 mw. A. van der Schrier
18-01 ds. P.J. Rebel
25-01 ds. H. Stellingwerf

Rosendael
Indusdreef
Diensten: 10.45 u.
04-01 past. Th. Moorman, 
eucharistieviering
11-01 mw. J. Gijzel, 
Woord en Tafel
18-01 mw. A. Oldenziel
25-01 past. J. Hettinga, 
Woord en communie

Swellengrebel
Burg. F. Andreaelaan
Diensten: 10.15 u.
04-01 geen dienst
11-01 geen dienst
18-01 geen dienst
25-01 mw. A. van der Schrier

Tamarinde
Neckardreef
Diensten: 10.30 u. 
04-01 mw. Dubois
11-01 onbekend
18-01 onbekend
25-01 onbekend

Tolsteeg
Saffierlaan
Diensten: 10.30 u.
04-01 dhr. P. van Kleinwee, 
Driekoningen
11-01 protestants, 
Doop van de Heer
18-01 rooms-katholiek?
25-01 mw. M. Zuilhof

Transwijk
Hof van Transwijk 16
Diensten: 10.30 u.
04-01 dhr. C. van Steenis
11-01 ds. M. van Giezen
18-01 drs. J. Bouma, Zondag 
gebed en eenheid
25-01 ds. J.E. Riemens

Tuindorp-Oost
Winklerlaan
Diensten  10.00 u.
04-01 viering 
(predikant onbekend)
11-01 viering 
(predikant onbekend)
18-01 viering
(predikant onbekend)
25-01 viering 
(predikant onbekend)

Zuylenstede
Perudreef 8
Diensten: 10.00 u.
04-01 ds. J.E. Riemens
11-01 dr. J. van Amersfoort
18-01 ds. A. v.d. Schrier
25-01 ds. E. van der Kaaij

ke rkd i e n s t e n

door-de-week

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

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

VRIJDAG 
`t Huis aan de Vecht
Costa Ricadreef
Dienst: 19.30 u.

Zorgcentrum de 
Bijnkershoek
Van Bijnkershoeklaan
Diensten: 15.00 u.

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

zo 4 jan Jesaja 56:9-57:6
ma 5 jan Jesaja 57:7-13
di 6 jan Jesaja 57:14-21
wo 7 jan Jesaja 58:1-5
do 8 jan Jesaja 58:6-14
vr 9 jan Psalm 72
za 10 jan Hand. 18:23-28
 
zo 11 jan Hand. 19:1-7
ma 12 jan Hand. 19:8-12
di 13 jan Hand. 19:13-20
wo 14 jan Jesaja 59:1-8
do 15 jan Jesaja 59:9-15a
vr 16 jan Jesaja 59:15b-21
za 17 jan Kol. 1:1-11

zo 18 jan Kol. 1:12-23
ma 19 jan Jesaja 60:1-14
di 20 jan Jesaja 60:15-22
wo 21 jan Jesaja 61:1-11
do 22 jan Jesaja 62:1-12
vr 23 jan Psalm 149
za 24 jan Marcus 1:1-15

zo 25 jan Marcus 1:16-28
ma 26 jan Marcus 1:29-45
di 27 jan Marcus 2:1-12
wo 28 jan Marcus 2:13-22
do 29 jan Marcus 2:23-3:6
vr 30 jan Marcus 3:7-19
za 31 jan Kol. 1:24-2:5

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

LEESROOSTER

Hanna’s herberg  Komt u bij ons eten?

Wij serveren elke woensdag een gezonde en betaalbare 
warme maaltijd in het Johannescentrum.
Samen aan tafel met buurtbewoners in een ongedwon-
gen sfeer.  De maaltijd is gevarieerd en gezond, met voor-
gerecht en een toetje. Na de maaltijd natuurlijk koffie of 
thee, met een koekje.  Er is dan ook mogelijkheid om een 
spelletje te spelen of een krantje te lezen.
De prijs is 3,50 euro; elke woensdag, entree vanaf 17:30, 
tijd: 18:00 uur.
Johannescentrum, Moezeldreef 400. Ingang klokkentoren.
Vragen? hannasherberg@gmail.com, menu en actuele 
info op facebook.

* Kerkraam Geertekerk (foto 
Maarten Buruma).
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IS EEN UITGAVE VAN DE 
PROTES TANTSE GEMEENTE 
UTRECHT EN VERSCHIJNT 
MAANDELIJKS

REDACTIE

Elly Bakker,  Sietske Gerritsen, 

Arie Moolenaar, Frans Rozemond 

(DMO) en  Agnes Stekelenburg

HOOFDREDACTEUR

Peter van der Ros

REDACTIEADRES

Margaretha van Parmadreef 14

3561 SR Utrecht

telefoon 2737 540 

e-mail: kerkindestad@protestant-

utrecht.nl

Kopij kerkdiensten mailen naar: 

preekrooster@protestant-utrecht.nl

WIJKCORRESPONDENTEN

Citypastoraat Domkerk: 

Bram Schriever 

Eglise Wallonne (Pieterskerk): 

Grietje Hofman

EUG Oekumenische 

Studentengemeente (Janskerk): 

Rik Boonstra 

De Haven:  Wilma Wolswinkel

Jacobikerk: Hester van de Kaa

Marcus-Wilhelminawijk: 

Anne-Marie Rutgers

Nicolaïkerk: Steven Slappendel 

Nieuwe Kerk: Harmen van Doorn 

Johannescentrumgemeente:  

Anneke de Klerk

Utrecht West: 

Henno Willering

Tuindorpkerk: Jan Verkerk 

Zuilen: (Oranjekapel) Annemieke 

Schuur(Bethelkerk) Tineke Zijlstra.

SLUITINGSTIJD

Tien dagen voor verschijning,

berichten negen dagen voor  

verschijning 10.00 uur.

ADMINISTRATIE

Margaretha van Parmadreef 14

3561 SR Utrecht

telefoon 2737 540

abonnement@protestant-utrecht.nl. 

Voor een abonnement op Kerk in 

de Stad vragen wij per adres een 

bijdrage van 30 euro per jaar in de 

productie- en verzendkosten. Elk jaar 

ontvangt u in september een accept-

giro om de betaling te voldoen.

ADVERTENTIES

Margaretha van Parmadreef 14

3561 SR Utrecht

telefoon 2737 540

Tarief op aanvraag, sluitingstijd tien 

dagen voor verschijning.

Aanleveren van advertenties:

advertenties@protestant-utrecht.nl.

BANKRELATIE

Kerk in de Stad te Utrecht

NL37INGB0000766042

GRAFISCHE VERZORGING

theologische uitgeverij Narratio®, 

Gorinchem

www.narratio.nl

kerk   stadin 
de 2 JANUARI 2015

Steven Slappendel

In het eerste weekeinde 
van juli start de Tour de 
France in Utrecht. Dit zal 
voor velen niet nieuw zijn, 
maar de gevolgen van de 
organisatie van Le Grand 
Départ moeten nog duide-
lijk worden. De Utrechtse 
Stedelijke Raad van Kerken 
werkt aan een ‘aanvullend 
Tour-programma’.

Op zaterdag 4 en zondag 5 juli is 
de binnenstad en een ring daar 
omheen lange tijd alleen toegan-

kelijk voor voetgangers (dus ook 
niet voor fietsers!). Vooral de ker-
ken in de binnenstad zijn op zon-
dagmorgen niet gemakkelijk be-
reikbaar. Er worden op deze twee 
dagen 400.000 tot wel 800.000 
bezoekers verwacht. In de peri-
ode van honderd dagen daarvoor 
komen ook al meer mensen naar 
de stad. 

Vanuit de Utrechtse Stedelijke 
Raad van Kerken (USRK) is er 
op 2 december een bijeenkomst 
geweest met ruim 25 deelnemers 
uit verschillende kerken. In deze 
bijeenkomst zijn de mogelijk-
heden van de kerken bij dit spek-
takel besproken. Er kwamen vele 
ideeën naar voren (zie kader). De 
zondagmorgendiensten zullen in 
een aantal kerken een ander ka-
rakter kunnen of moeten krijgen: 
laagdrempelig en verwelkoming 
van passanten. 

Een andere kant van dit gebeu-
ren: hoe groot de geluidsoverlast 
van helikopters is laat zich nog 
moeilijk inschatten. Een moge-
lijkheid die de USRK oppakt is 
een gezamenlijke viering op het 
Nicolaaskerkhof. Onder het 
motto ‘Kerkenstad Utrecht ver-
welkomt Le Tour’ wordt aan deze 
bijzondere viering gewerkt en 
daarvoor wordt in samenwerking 
met de organisatie het plein voor 
de Nicolaïkerk autovrij gemaakt. 

Proloog
Voor de  proloog bestaat het idee 
om in juni een speciale toertocht 
langs de Utrechtse kerken te or-
ganiseren. In een andere kleine 
werkgroep wordt aandacht be-
steed aan de publiciteit, te begin-
nen met een gezamenlijk logo en 
andere pr-uitingen zoals spandoe-
ken en (digitaal) materiaal. Het 
denken vanuit mogelijkheden van 
de kerken in Utrecht om meer te 
bieden dan een mooie startplaats 
voor dit Franse wielerevenement 
zet de USRK op de pedalen!

USRK ziet mogelijkheden 
bij Le Grand Départ

Bram Schriever

Zaterdag 13 december 
bezocht de 300.000ste be-
zoeker de Domkerk. Nooit 
eerder ontving de Domkerk 
zoveel mensen in één jaar. 
Vanwege deze gebeurte-
nis ontving wethouder 
Geldof, samen met de ds 
Netty de Jong-Dorland de 
300.000ste bezoeker. De 
eer viel te beurt aan familie 
Van der Meulen-Wilmering 
uit Utrecht. Met hun twee 
kinderen bezochten ze de 
kerstmarkt op het Domplein 
en ook de Domkerk.

Met het grote aantal bezoekers 
is de Domkerk één van de grote 
trekpleisters van de stad Utrecht. 
Dat was ook de aanleiding voor 
de wethouder om voor deze spe-
ciale gelegenheid naar de kerk te 

komen. Het recordaantal bezoe-
kers stond op 254.000. 

Vrijwilligers
De dagelijkse openstelling van 
de Domkerk is mogelijk dank-
zij de meer dan 160 vrijwilligers. 
Zij zijn actief in het Domcafé, de 
DomShop, als rondleider, bij de 
ontvangst, of als hulpkoster.
Er zijn verschillende vacatures bij 
de diverse diensten van de Open 
Dom. Voor informatie om vrijwil-
liger te worden in de kerk kun 
je/ kunt u contact opnemen met 
de Domkerk via telefoonnummer 
231 0403 of via e-mail: secretari-
aat@domkerk.nl.

300.000ste bezoeker in de Domkerk

Ron Helsloot, lid werkgroep kerkelijk-
cultureel werk Domkerk

Ook dit jaar sluit de Domkerk aan bij de 
eerste culturele zondag in het nieuwe jaar. 
Op 11 januari valt er in de Domkerk te ge-
nieten van muziek uitgevoerd door musici 
van de Domkerk. Daarnaast speelt als spe-
ciale gast de bekende Utrechtse pianist en 
(film)componist Laurens van Rooyen. 

Behalve muziek zijn er ook korte rondlei-
dingen en u krijgt een voorproefje van wat u 
het komend seizoen in de Dom op cultureel 
gebied kunt verwachten. Daarbij ontbreekt 
ook de start van de Tour de France begin 

juli - Le Grand Départ - niet. Het DomCafé, 
met het unieke uitzicht op de Pandhof, en 
de Domshop, met een mooi aanbod van ar-
tikelen, zijn ook open. 

Het programma op zondag 11 januari van 
13.00 tot 17.00 uur is onderverdeeld in 
blokjes van vijftien minuten: Domcantorij 
van 13.00 tot 13.15 uur, orgelspel van 14.30 
tot 14.45 uur en van 16.00 tot 16.15 uur; 
pianospel door Laurens van Rooyen van 
13.30 tot 13.45 uur, van 15.00 tot 15.15 
uur en van 16.15 tot 16.45 uur; optreden 
van de muziekgroep onder leiding van Tiny 
van Eeuwijk, van 14.00 tot 14.15 uur en 
van 15.30 tot 15.45 uur. Tussen de muziek-
gedeelten door zijn er korte rondleidingen 
door de kerk.

Nieuwjaarsduik in de Domkerk 

* Het logo van de ‘Tour van de Ziel’.

* De driehonderdduizendste bezoe-
ker van de Domkerk in 2014: de 
familie Van der Meulen-Wilmering, 
wordt welkom geheten door ds Netty 
de Jong-Dorland (foto Pieta van Beek).

* Flyer van de nieuwjaarsduik 2015.

Utrecht krijgt tevens Tour van de Ziel
Utrecht maakt zich vol verwachting op voor de start van de Tour 
de France. De stad krijgt zelfs een tweede tour. Twee weken vóór 
le Grand Départ vindt op zaterdag 20 juni het tweejaarlijkse fes-
tijn Kerkennacht plaats. Dan gaan de Utrechtse kerken los met een 
Tour van de Ziel. Op 27 januari komen vertegenwoordigers van de 
Utrechtse kerken bijeen om hun programma-invulling te bepalen.
De kerken van Utrecht bieden het publiek een spiritueel parcours 
met elementen die ontleend zijn aan de opoffering en het lijden waar-
mee het grootste wielerspektakel ter wereld gepaard gaat. De avond 
vóór Kerkennacht vindt de spirituele proloog plaats in de Domkerk 
met de ‘Preek van de Leek’. Daarin wordt de overeenkomst tussen 
christelijke bronnen en de Tour de France uit de doeken gedaan. Ook 
wordt dan het lang verwachte Groot Utrechts Kerkdictee afgenomen, 
waarbij de taal van kerk en bijbel nog een hele toer zal blijken.


