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Niet vechten, maar praten
Francis Prins

Marja Bakker neemt op vrijdag
6 februari afscheid van haar
werk in Utrecht. De laatste
vier jaar was zij in dienst van de
Protestantse Gemeente Utrecht
actief in het ontmoetingscentrum De Wijkplaats in Lombok.
Zij praat over die tijd met Frans
Rozemond.

Protestantse Gemeente Utrecht
www.pgu.nu

De kinderen van de
Johannescentrumgemeente
zijn in de kinderkring op
hun eigen manier aan de
slag gegaan met het thema
‘Niet verdeeld maar samen’.
Zo luidt de titel van het lied
dat Wick Gispen schreef
naar aanleiding van de
moorden in Parijs en de
reacties daarop. Zij maak-

ten er ‘Niet vechten, maar
praten’ van en werken hun
gedachten over het thema
uit tot een tekening.
De interpretatie is een beetje
dubbel, omdat de gekozen tekst
is: ‘niet vechten maar praten’. Dit
thema is feitelijk op twee manieren te interpreteren: ‘niet vechten
(zoals tegen elkaar zeggen ‘wij
zijn beter’), maar met elkaar in
gesprek gaan’. Maar wat eigenlijk

bedoeld werd, was: ‘niet vechten
(geen geweld gebruiken zoals in
Parijs), maar met elkaar praten. En
dat is dan de humor:‘wij zijn beter’
is een vorm van praten. Maar ja,
helpt dat nou?
Cartoon
Het is in elk geval origineel gevonden en zo is het een echte
cartoon geworden. “Waar je even
over moet doordenken”, zoals
een van de kinderen in de kerk zei.

Zo zongen de jongsten van de
Johannescentrumgemeente hun
eigen ‘lied’ terwijl in de dienst van
de volwassenen de creatie van
Wick Gispen klonk.
Zie verder pagina 3:
Niet verdeeld maar samen
* De spontaan door de kinderen
gemaakte tekening waarmee zijn
hun gedachten over ‘Parijs’ op papier zetten.

7
Indonesische kerk

In de reeks artikelen over migrantenkerken schrijft prof.dr. Jan
Jongeneel over de Indonesische
christenen in de Domstad. Hij
interviewt mevrouw Diana
van Maurik-Purba, leidster van
de Indonesische Christelijke
Gemeenschap (PERKI) in
Utrecht.

9
Ouderenzorg

Actieve tieners in wijk Zuid-Oost
“Tot nu toe hebben wij als ouderenwerkers weinig geschreven
over de grote veranderingen
in de ouderenzorg.” Met deze
woorden beginnen Arjen de
Groot en Irene Stok het eerste
van een paar artikelen over de
gevolgen van de wijzigingen in
de ouderenzorg. Daarbij geven
zij tips.

11
Dubbeltentoonstelling

Henk Pietersma maakte in de
afgelopen twee jaar 52 schilderijen rond het thema van het
lijden, sterven en opstanding van
Jezus. In een dubbeltentoonstelling worden deze schilderijen
geëxposeerd in twee kerken: de
Domkerk en de Nicolaïkerk.

16

Jeugdwerk in de wijkgemeenten (1)
Vanaf nu staat elke maand een artikel over het jeugd- en/of jongerenwerk in de wijkgemeenten van de PGU in Kerk in de Stad. De MarcusWilhelminakerk bijt in het februarinummer het spits af. In het maartnummer is de Nieuwe Kerk ‘aan de beurt’.
Anne-Marie Rutgers
In de protestantse wijkgemeente MarcusWilhelminakerk nemen
tieners een belangrijke
plaats in. Zo zijn zij onder
meer verantwoordelijk voor
de Fairtrade-verkoop, die
elke eerste zondag van de
maand wordt gehouden.
Elke eerste zondag van de maand
is er tienerdienst. De tieners
hebben een viering in hun eigen
ruimte en komen na de collecte,
samen met de kinderen, in de
kerkzaal, zodat de hele gemeente
bij slotlied en zegen aanwezig is.
In de tienerdienst worden onderwerpen behandeld die door de
tieners zelf worden aangedragen
en soms mee voorbereid, samen
met een van de begeleiders van
de tienerdienst.
Nabespreking
Ook is het streven om eens per
maand met de tieners de vie-

ring in de kerk na te bespreken.
Dat lukt niet altijd. Tieners hebben een druk leven en kerkgang
heeft geen prioriteit. De opkomst
voor de tienerdienst daarentegen
is trouw. De tieners kennen elkaar goed, onder andere door de
musicals waar zij in het verleden

samen in gespeeld hebben, en er
is een hechte band.
Samenwerking
Over het jeugdwerk in de Marcuskerk-Wilhelminakerk is een
goed contact met de Nicolaïkerk.
Het kinderkerstfeest is al jaren
een gezamenlijke activiteit, waar
ook veel kinderen uit de Nicolaïkerk aan meedoen. De kindernevendienstteams van beide
kerken hebben gezamenlijke
activiteiten georganiseerd, zoals
basiscatechese. Vorig seizoen was

de tienerdienst een gezamenlijke
activiteit. Met ingang van september 2014 is in de Nicolaïkerk
een eigen tienerdienst gestart op
de derde zondag van de maand,
maar er is onderling contact.
De bedoeling is om regelmatig elkaars bijeenkomsten te bezoeken
en af en toe iets gezamenlijk te
organiseren.
Zie verder pagina 8:
Jeugdwerk in de MarcusWilhelminawijk
* Verkoop van Fairtradeartikelen in de
Marcuskerk, een van de
vele tieneractiviteiten.
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Woorden om uit te leven
“In mijn nood roep ik de Heer aan
en Hij antwoordt mij”
Jona 2:3
Ds Mendie Hofma

Protestantse Wijkgemeente Zuilen

In de kerk klinken vaak
dezelfde teksten; vaste formuleringen (denk aan de
zegen of het Onze Vader)
en bekende liederen. Dat
geeft herkenning en saamhorigheid. Maar het herhalen van de teksten en het
onthouden ervan is niet alleen belangrijk voor tijdens
de dienst. Juist wanneer we
ver zijn van onze gemeente
en van mensen die troostende woorden spreken,
krijgen de teksten die in
ons hoofd liggen opgeslagen een diepere betekenis.

Dat is ook wat er gebeurt in
het verhaal van de profeet
Jona. Deze profeet komt helemaal alleen op zee terecht.
Vér van de tempel waar hij de
psalmen leerde zingen, vér van
zijn medegelovigen.
Daar, omringd door zee, de

Sippy Klercq

provinciale werkgroep Kerk en Israël
Utrecht

Op de Joodse kalender
staat op de vijftiende dag
van de maand Sjevat, die
dit jaar valt op 4 februari,
een bijzondere dag: Toe
bisj’vat, ook wel genoemd
‘het nieuwjaar voor de
bomen’. Deze dag was
van oorsprong van belang
voor de toepassing van de
wetten over het afdragen
van oogst aan de Tempel.
Vandaag de dag wordt deze
dag wereldwijd gevierd
door het eten van fruit dat
in Israël is verbouwd.
In Israël viert men het feest als
de lente begint. Dan wordt er

macht van de chaos, bidt hij.
Of beter gezegd: zingt hij.
Want de tekst die we vinden
in Jona 2 klinkt als een psalm.
Veel zinnen eruit vinden we
zelfs letterlijk in psalmen
terug. Het lijkt wel of Jona, nu
hij ver van de tempel is, zich
de woorden weer herinnert
die hij vroeger heeft geleerd.
En die woorden krijgen op dit
donkere moment meer belang
voor hem; nu zijn ze hem op
het lijf geschreven. Hij roept
God aan, want ineens weet hij
wat het betekent dat Hij de
Schepper is. Wat hij vroeger
leerde nazeggen, wordt nu een
belijdenis.
Schat

‘Uit je hoofd leren’ is het verzamelen van een schat.
Op momenten dat het moeilijk wordt en dat we ver zijn
van de vertrouwde omgeving
waar we die teksten leerden,
helpen ze ons de weg terug te
vinden. Dan kunnen we belijden dat God redt, zelfs als we
dat nog niet zien gebeuren.
In Jona 2, op het dieptepunt
van zijn leven, zegt Jona: “Het

MEDITATIEF
MOMENT
nood roep ik de Heer aan en
Hij antwoordt mij. Uit het rijk
van de dood schreeuw ik om
hulp – U hoort mijn stem.” In
één vers van Hij naar U. Eerst
spreekt Jona over God en in
één adem door spreekt hij
God aan.
Opgeslagen

* Jona ervaart de kracht van het
gebed (illustratie Gé A.M. Albers).

is de Heer die redt.” Chronologisch gezien wordt Jona pas
ná die woorden gered, maar
je hoort in het verhaal dat al
tijdens het gebed de situatie
van Jona verandert. Door te
bidden weet hij de God die hij
de rug toekeerde, onmiddellijk
nabij. In vers 3 staat: “In mijn

In de woorden die wij in ons
leven horen over God, schuilt
een antwoord op vragen die
zich ineens kunnen opdringen.
Wat we lezen in deze Kerk in
de Stad, wat we zingen in de
kerk – het gaat met ons mee,
opgeslagen in het hoofd.
En vaak merken we dat ze
hun kracht juist tonen op momenten dat wij krachteloos
zijn. Dan hervinden we die
woorden weer en ontdekken
opnieuw dat God al die tijd
al was wie Hij is: De Heer die
redt.

Toe bisj’vat, het nieuwjaar
voor de bomen
gegeten van de vele soorten
fruit die het land heeft voortgebracht en worden door schoolkinderen overal bomen geplant.
Zo benadrukt het feest van Toe
Bisj’vat de verjonging en de bloei
van de bomen èn van het Joodse
volk.

Het winterwachten
Na twee weken sneeuw
heb ik mijn tuintje
teruggekregen
kan ik weer zien
wat er werkelijk is
de struiken
en het laag-bij-de-grondse
ook de kat van de buren is terug
gelukkig
het is er allemaal nog
als ik goed kijk
zie ik overal de knoppen
nog even
en het winterwachten is voorbij –
Oeke Kruythof

naar aanleiding van
Psalm 90
In het licht van de morgenstond
bloeit en verspreidt Uw goedheid
over de aarde
openbaar uw heerlijkheid aan de
mensen
uw adem is immers leven
mijn toevlucht als altijd bent U
moge Uw liefelijkheid mij met
vreugde vervullen
Uw dagen wil ik prijzen
want tot stof zullen alle
stervelingen keren
zoals een bloem bloeit in
schitterde kleuren
in de avond verwelkt het en het
verdort
zie mij blijven zoeken
zie mij  
Eddy Lie

Geluk
Kwetsbaar geluk
als de tere vleugels
van een vlinder
zoekend z’n weg
naar licht en warmte.
Breekbaar in haar strijd
te overleven.

Fruitoogst
Er zijn diverse bijbelteksten te
vinden die iets zeggen over de
vruchten en de bomen van het
land. Volgens Genesis 1:11 werden de bomen geschapen op de
derde dag van de schepping, de

In stille weemoed
vlijt dat geluk zich
in de palm van je hand,
dromend van dat stralende begin.
Zacht en helder nu
als het maanlicht
dat geluk een andere naam
geeft.
* Vruchten van het land.
enige dag die tweemaal door
God werd gezegend. In Leviticus
19 staat: “Wanneer je komt
naar het land, zal je fruitbomen
planten” en Mozes maakte de
Israëlieten al enthousiast voor
het ’goede land’ door te zeggen
dat het “een land van tarwe en
gerst en wijnstokken en vijgen
en granaatappels, een land van
olierijke olijven en honing” was
(Deuteronomium 8:7, 8).
In hoofdstuk 20 lezen we: “Als
u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden
niet vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want
u moet er zelf van eten, en bovendien: is een boom soms een
mens, dat u tegen hem moet
strijden?”
* Amandelbloesem in Israël.

Fredy Schild
Prioriteit 1
Jochanan ben Zakkai – een rabbijn uit de eerste eeuw - heeft
eens gezegd: “Als je met een
boompje in de hand staat en de
Messias komt, plant dan eerst
het boompje en ga pas daarna
de Messias begroeten, want dan
kunnen wij samen genieten van
de vruchten!”
Toe bisj’vat kan ook spiritueel
beleefd worden. Al in de zestiende eeuw stelde rabbi Jitschak
Luria van Safed een Toe bisj’vatseder samen waarin gedichten,
gebeden en teksten uit onder
andere de Tora en Midrasj worden geciteerd. Door het fruit en
de vier bekers wijn met de juiste
intentie en in de juiste samenstelling en volgorde te eten en
te drinken, hoopt men mens en
wereld dichter bij een geestelijke
volmaaktheid te brengen.
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Vragen
vragen
vragen
ze lagen als
dode takken
op besneeuwde grond
een kale boom stond
in bevroren morgenlicht
ijzige stilte hing om de stam
toen kwam de wintervogel
hij zong zijn lied naar
het nieuwe jaar
hoopvolle dagen
nieuwe vragen
ze worden door God
over de hoogste drempel
heengedragen
Cobie Ruygrok

in de stad
Vespers in Zuidoost
Op zondag 1 februari is er om
17.00 uur een Evensong in de
Nicolaïkerk. Voorganger is ds
Marian van Giezen. Medewerking wordt verleend door de
Vespercantorij onder leiding
van Ko Zwanenburg. Organist is Berry van Berkum. De
cantorij zingt ‘O give thanks
unto the Lord’ van Samuel S.
Wesley (1810-1876) , Psalm
145 van Charles Villiers Stanford (1852-1924) en Magnificat en Nunc Dimittis van
Herbert Brewer (1865-1928).
De schriftlezing uit het Eerste Testament is Genesis 12:
1-9, Abram op reis, en uit het
Tweede Testament Marcus 1:
16-20.

* Berry van Berkum.
Op zondag 15 februari is er
een vesper in de Marcuskerk.
Voorganger is ds Hans Koops.
Het thema is ‘Twee gezegende
kinderen’. We lezen Genesis
17: 1-8 en 15-22. We lezen en
zingen psalm 105, een loflied
op de daden van God. Karel
Demoet bespeelt het orgel en
de vleugel. In de vesper klinkt
muziek uit het Wohltemperierte Klavier van J.S. Bach
(1685-1750). De vesper begint
om 17.00 uur.
Zondag 22 februari, zondag
‘Roept hij mij aan’ (psalm
91:15), de eerste zondag van
de veertigdagentijd, is er een
vesper in de Marcuskerk.
Voorganger is ds Kees Bouman. Medewerking wordt verleend door de Marcuscantorij
onder leiding van Karel Demoet. De cantorij zingt onder
andere van Orlando di Lasso
(1532-1594) het motet ‘Super
flumina Babylonis’ (psalm 137)
en het ‘Magnificat 8. Toni’. De
vespers beginnen telkens om
17.00 uur.
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Bram Schriever
In de vesper van woensdag 18 februari om 19.00
uur, Aswoensdag, bestaat in de Domkerk de
mogelijkheid om het
askruisje te ontvangen.
Aswoensdag is het begin
van de Veertigdagentijd die
loopt tot Pasen.
In de viering van Aswoensdag ligt
het hoofdaccent op inkeer en
concentratie op de eigenlijke dingen.
Het vasten, dat op verschillende wijze vorm kan krijgen,
schept daar ruimte voor. De as
van Aswoensdag legt de verbinding met de palmtakjes van de
Palmzondag 2014, die tijdens de
viering verbrand worden tot as.
Wie wil, wordt tijdens de viering
getekend met het kruis. Het askruisje herinnert enerzijds aan de
vergankelijkheid van ons bestaan.
Anderzijds zegt het ons dat wij
vanuit die vergankelijkheid geroepen worden tot opstandingsleven
met Christus.
Op alle verdere woensdagen in
de Veertigdagentijd vinden de

Aswoensdag als start
van de Veertigdagentijd
Gebed bij de
Aswoensdag

* Aswoensdag.
vastenmaaltijden plaats om 18.00
uur, voorafgaand aan de vespers. Deze maaltijden zijn in het

Domcafé van de Domkerk. Ook
daar is een ieder hartelijk welkom.

Niet om te oordelen zijt Gij
gekomen, God, maar om te
zoeken wat verloren is, om te
bevrijden wie in schuld en angst
gevangen zijn, om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier
aanwezig zijn, met heel dat
zondige verleden van de wereld.
Gij toch zijt groter dan ons hart,
groter dan alle schuld,
Gij zijt de schepper van een
nieuwe toekomst, en God van
liefde tot in eeuwigheid.
Door Jezus Christus, onze Heer...
(uit Dienstboek/Schrift,
maaltijd, gebed)

Niet verdeeld maar samen
Anneke de Klerk
Wick Gispen, musicus van de
Johannescentrumgemeente, componeerde het lied ‘Niet verdeeld’ om
uiting te geven aan de afschuw over
de gebeurtenissen in Parijs op 7 januari en geïnspireerd door de woorden van burgemeester Aboutaleb.
Het lied en de bijbehorende partituren en begeleiding is gratis te
downloaden van de website van de
Johannescentrumgemeente (wp.johannescentrum.nl), onder het kopje
Nieuws ‘niet verdeeld maar samen’ –
de titel van het lied.
Het lied klonk tijdens de viering in het Johannescentrum op 18 januari. Een viering waarin
nadrukkelijk de link werd gelegd naar de actualiteit van Parijs en ook Sydney een aantal weken

geleden. Onze gemeentepastor Toos Wolters
verwoordde dat treffend in haar gebed:
Zie deze aarde, zie ons Jouw mensen,
lieve mensen, bange mensen, boze mensen.
En zie de chaos en de leegte.
We zoeken elkaar en raken elkaar kwijt,
we reiken uit en wijzen af,
we verbinden en slaan wonden,
twee in één.
Dat wij ons verheffen
naar Jou toe.
Dat Jij je ontfermt over ons.
Omwille van de vrede en de vriendschap,
omwille van de één-heid.

Via Facebook heeft het lied intussen ruim
drieduizend mensen bereikt. We hopen dat
het lied in steeds meer geloofsgemeenschappen zal klinken en zo bijdraagt aan letterlijk
samen-leven.

Naar huis

Bachcantate
in Geertekerk
Op zondag 1 februari wordt
in de Geertekerk om 19.30
uur de Bachcantate ‘Ich bin
vergnügt mit meinem Glücke’
uitgevoerd. Deze solocantate
van Bach is nummer 84 in de
zogenoemde Bach Werken
Verzeichnis (BWV). Solist bij
de uitvoering van aanstaande
zondag is sopraan Hrafnhildur
Árnadóttir. Koor en orkest
staan onder leiding van Gerrit Maas. Als extra werk staat
het openingskoor uit ‘Preise
dein Glücke, gesegnetes Sachsen (BWV 215)’ op het programma. De inleiding op de
cantateavond wordt verzorgd
door Jaap Jan Steensma. Een
toelichting op cantate 84 staat
op de website van Eduard van
Hengel.
De toegang is gratis, na afloop
is er een collecte. Meer informatie over meedoen aan of
bijwonen van Bachcantates
in de Geertekerk staat op de
website www.bachcantatesutrecht.nl.
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Wieke de Wolff
straatpastor

Als ik naar een mier kijk die ijverig
rondloopt in mijn tuin denk ik: hoe
is het mogelijk dat zo’n beestje de
weg vindt? Het komt zo veel obstakels tegen die het bestaan onoverzichtelijk maken: een kiezelsteen,
een takje, een bloempot… Soms
klimt het eroverheen, een andere
keer loopt het er na wat heen en
weer gescharrel omheen. Wat me
vooral opvalt is de onvermoeibare
ijver om ergens te komen. Mij
zou de moed na obstakel num-

mer drie in de schoenen zinken,
de mier loopt onverdroten door.
Zo ongeveer moet het bestaan
van een dakloze er uit zien die de
weg uit het daklozenbestaan probeert te vinden. Allereerst moet je
je staande zien te houden in het
daklozencircuit, waar allerlei mensen rondlopen, elk met zijn/haar
eigen verhaal, elk met zijn/haar
eigen pijn, hoop en wanhoop. En
niet iedereen heeft goede bedoelingen. Voortdurend moet je je spullen
in de gaten houden, ‘anders is het
weg’ zo vertellen mensen me.
Dan moet je je elke nacht verzekeren van een slaapplaats en van
eten. Als je uit de regio komt kun je
een daklozenuitkering aanvragen,
en krijg je garantstellingen voor
de nachtopvang. Het eten moet je
zelf betalen van je uitkering. Daar
bekostig je ook je kleding van, en
je shampoo, tandpasta, deodorant
en scheerspullen. Als je niet uit de
regio komt is het een ander verhaal: dan mag je drie nachten in
Utrecht overnachten en daarna
weer terug naar de regio van herkomst, tenzij je kunt aantonen dat
er goede redenen zijn om elders je
leven op te bouwen.

Dan moet je bedenken hoe je verder wilt en wat je daarvoor nodig
hebt: hierbij kun je de hulp krijgen van maatschappelijk werk.
Van jou wordt wel verwacht dat je
een idee hebt wat je problemen
zijn, en dat je open kaart speelt.
Heb je schulden, dan kan het handig zijn om schuldsanering aan te
vragen. Of dit snel lukt is de vraag:
vaak zijn hier wachtlijsten voor.
Heb je psychische problemen, dan
kan de GGZ je hierin bijstaan.
Verslavingsproblematiek – ook hier
zijn instellingen die je kunnen helpen. Stel: je krijgt dit allemaal rond,
maar je komt niet in aanmerking
voor begeleid wonen. Je bent zelfstandig genoeg om het zelf, met
een beetje hulp, te rooien.
Dan moet je op zoek naar een
kamer of een woning. Een betaalbare huurwoning, daar zijn wachtlijsten voor. Je schrijft je in bij woningnet en je reageert regelmatig.
Dit doe je een paar jaar achter
elkaar, en ondertussen houd je
je zo goed als dat gaat staande.
Inmiddels heb je een tijdelijk onderkomen gevonden bij een hulpverleningsinstantie – dat kost een paar
honderd euro, maar vooruit, het

VAN DE
STRAAT
geeft wat rust. En dan: krijg je het
verlossende bericht: de laatste woning waar je op hebt gereageerd is
beschikbaar. Je bent er bijna! Denk
je. Want je hebt net de betaling gedaan voor de instantie waar je verblijft. En nu vraagt de woningbouwvereniging om de eerste maand
huur… Dubbele woonlasten… dat
kun je niet opbrengen. Vertwijfeld
klop je aan bij de inloop van een
kerk waar je vaak komt – “mogelijk”, krijg je te horen, “kan er een
voorschot geregeld worden” - en gelukkig, dat lukt.
Nu kun je met een gerust hart aan
je toekomst bouwen – het laatste
obstakel is genomen – de woning
is weliswaar kaal en je hebt weinig
geld, maar je krijgt hulp toegezegd
van verschillende kanten – het
komt vast wel goed. Na jaren ploeteren is een mens bijna thuis. Om
hem heen scharrelen nog vele andere mensen – ze gaan drie stappen voorwaarts, twee terug, weer
één vooruit… Jaren kan het duren.
Maar elke mens die thuis komt
geeft hoop – en die hoop geeft
goede moed.
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PGU WIL OP MODERNE MANIER KERK ZIJN

‘Zinzoekers’ in alle hoeken
van de stad
‘kerk in de stad, kerk voor de
stad’ spraken we trots van tien
wijkgemeenten elk met een eigen
kleur, soms zelf met meerdere
kleuren in één wijkgemeente met
twee vierplekken. Maar hoe dat
moest, dat was nog niet duidelijk.”
Klusener haalde kort elke
wijkgemeente in de tegenwoordige tijd aan, waarbij hij
onder meer de loftrompet
stak over de gastvrouw van
deze receptie: “Een bloeiende
Johannescentrumgemeente waar
het elan vanaf spat.”

Peter van der Ros
“Gods Geest zal voor een
verrassende toekomst
zorgen.” Deze stelling poneerde kerkenraadsvoorzitter René van Bemmel
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Protestantse
Gemeente Utrecht. De
AK-woordvoerder doelde
op de goede voornemens
die zoals iedereen ook de
kerk aan het begin van
een kalenderjaar heeft, en
tegelijk op de betrekkelijkheid daarvan. “Gelovigen
zoals wij, met al hun inspanningen kunnen de kerk
niet opnieuw een stevig en
solide instituut maken. De
kracht van het instituut
is afgenomen, terwijl de
gemeente aan missionair
gehalte heeft gewonnen. Is
dat niet juist winst?”, vroeg
Van Bemmel zich openlijk
af. “Het valt te bezien of al
onze plannen het halen”,
zei hij. Maar de spirituele
aanvaarding van kwetsbaarheid ontspant, leert
loslaten en geeft kracht om
nieuwe begaanbare wegen
te zoeken.”
René van Bemmel haalde de
hoofdpunten uit de studiedag met
Tim Vreugdenhil aan, met welke
kerkvernieuwer uit Amsterdam
de PGU onlangs een boeiende
studiedag hield. Kernpunten daaruit: de stad biedt nieuwe kansen; bijbelverhalen behoren ook

* AK-voorzitter René van Bemmel (foto Peter van der Ros).
buiten de kerkmuren verteld te
worden; de gemeente dient duurzaamheid te bevorderen en de
trends in de samenleving te volgen.
Kunst
‘Nieuwe initiatieven van de kerk
spreken tot de verbeelding, zoals
het bevorderen van kunst en het
toepassen van moderne technieken. De Night of Light in de
Domkerk is daar een mooi voorbeeld van, aldus Van Bemmel.
Creativiteit levert nieuw elan op.
Zingevende tentoonstellingen in
Johanneskerk en de Tuindorpkerk,
pelgrimages door de wijken
Zuilen en Overvecht, projecten voor twintigers en dertigers,
enorme omvang van het kringenwerk over de stad van Nieuwe
Kerk en Jacobikerk. Van Bemmel:
“Dit jaar wordt de start van de

Tour de France in Utrecht gekoppeld aan de Tour van de ziel; enkele weken daarvoor is de kerkennacht met onder meer een groot
Utrechts kerkdictee: allemaal
voorbeelden dat de kerk inspeelt
op de ‘zinzoekers’ in de stad.”
Kans
Ook René’s voorganger Peter
Klusener richtte zich tot de
vele aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie van de PGU in het
Johannescentrum. Hij blikte terug
op de eerste tien jaar van het
bestaan van deze kerkgemeenschap in de stad. Daarbij noemde
hij de introductie van het lange
termijnbeleidsplan en de daarmee gepaard gaande bezuinigingsoperatie. “Een gemiste kans
hierbij is dat de Lutheranen zich
terugtrokken”, zo memoreerde
Klusener. “In het beleidsplan 2006

“Als ik samenvattend de zegeningen tel, zijn het de mensen die
in de wijkgemeenten zelf de weg
gegaan zijn naar waar we nu zijn.
Mensen, ook op stedelijk niveau,
die lef toonden, die bruggen sloegen en afweken van de gebaande
paden. Wijkgemeenten die zelf
beslissingen nemen, soms een
beetje geholpen door de AK. Een
PGU waar we trots op mogen
zijn.”
De teksten van de toespraken van
zowel Peter Klusener als René van
Bemmel zijn als pdf-document verkrijgbaar, door een mail te sturen
naar de redactie: kerkindestad@
protestant-utrecht.nl.

* Tijdens de nieuwjaarsreceptie
maakten de bezoekers kort hun
wens of mening zichtbaar op een
post-it sticker. De verzameling
daarvan is als document op aanvraag bij het bestuurssecretariaat
verkrijgbaar.

* Wensen/bemoedigingen voor 2015 en punten van dankbaarheid voor 2014
opgeschreven tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari.
-

-

een open en hartelijke gemeenschap waar mensen
zich welkom voelen voor even voor langer (in de
Johannescentrumgemeente Overvecht);
anders is ook oké;
het geweldige enthousiasme van medewerkers en publiek voor
de eerste lichtjestocht in Oost;
wat God is begonnen laat Hij nooit los;
muziek;
Pinksterviering met 5 verschillende geloofsgemeenschappen in
Park de Watertoren in Overvecht;
Gebed om wijsheid is/wordt verhoord;
zegeningen tellen, hoe lukt je dat. Geleerd dat het zinvol
is als je in de war bent of geschokt om je best te doen naar
buiten te keren (reflex is naar binnen). Je bent dan in staat
zegeningen op te merken.
kennis delen is ook verbinding maken;
ik ben heel dankbaar dat Night of Light in de Dom zoveel
jonge mensen raakt, inspireert en bemoedigt!
met het kerkelijk cultureel werk proberen we vanuit de Dom
kerk in de stad te zijn;
vertrouwen in de werving van een passende opvolger van
Arjan Markus;
respect voor andere opvattingen en belangeloos aanwezig
zijn;
dat we een creatieve manier vinden om de wijkbewoners te
bewegen mee te doen met onze activiteiten en we zo weer
mogen gaan groeien in Oost;
inspiratie voor vernieuwing, met elkaar;

-

vriendschap en inspiratie in de Ghana groep en de
ontmoeting in vriendschap met mensen van de LA- Nativity
Church Accra;
de innovatieve beweging in de Bethel – de moed van mensen;
naastenliefde en gebed voor de wereldvrede en de vrede van
Jeruzalem;
jonge mensen die bereid zijn oudere mensen te bezoeken;
ik wens ons geduld en optimisme om kinderen van God te zijn!
Kerst in het Julianapark;
een mooi nieuw huis voor de EUG studentengemeente aan
de Oudegracht;
ik word bemoedigd door de actie om als kerken in het
gat te springen door de Toevlucht mogelijk te maken voor
ongedocumenteerden (christelijke naastenliefde!);
Goeie Genade!
dat anderen ons/jou mogen inspireren;
bouwen in verbondenheid;
door volharding en vele enthousiaste vrijwilligers wordt de
nachtopvang van de Toevlucht van een opvang onder protest
een reguliere opvang;
weer een eigen huis;
licht in je hart;
openlucht Pinksterviering Overvecht;
ik word bemoedigd door het grote aantal kringen in onze
stad. God gaat door!
de trektocht van de Johannescentrumgemeente maakt
mensen enthousiast en werkt verbindend. Belangrijk met
zoveel mensen van verschillende herkomst.

Bezinning in Zuilen
tijdens veertig dagen
De veertigdagentijd is voor
christenen een tijd van inkeer
en bezinning. Op vijf avonden
willen we in Zuilen ons laten inspireren door enkele beproefde
voorgangers in het geloof. Jandirk Pronk en Erna Treurniet
nemen ons op 26 februari mee
naar de geloofsgemeenschap
van Iona.
Thomas à Kempis schreef lang
geleden ‘De navolging van Christus’.We lezen op 5 maart samen
met Gerard van ’t Spijker uit dit
boekje, en laten ons inspireren.
Elia is een prominent figuur in
het oude Testament. Hij maakt
grote hoogtepunten mee in zijn
leven, maar ook diepe dalen.Aan
de hand van een schilderij van
Sieger Köder staan we met Jorine de Klerk op 12 maart stil bij
Elia op de Horeb.
Geluk en zaligsprekingen - daarover gaat ds Tineke Zijlstra met
ons in gesprek op 19 maart.
Op 26 maart sluiten we deze
reeks af voor een ieder die het
gevoel heeft door het leven te
jagen. We lezen samen met ds
Mendie Hofma een gedeelte uit
het boek ‘Gezegend leven’ van
Wil Derksen, een boek dat handelt over Benedictijnse spiritualiteit in het leven van elke dag.
De avonden beginnen steeds
om 20.00 uur en vinden plaats in
een van de kerken van de wijkgemeente Zuilen (zie daarvoor
de agenda).

Grote gift voor
Utrechts museum
Museum Catharijneconvent en
het Joods Historisch Museum
hebben beide een ruimhartige
particuliere schenking en een
legaat toegezegd gekregen. Het
echtpaar Delsman-Nussberger
legt vast dat het grootste gedeelte van hun nalatenschap en
een periodieke schenking in gelijke delen zullen toekomen aan
Museum Catharijneconvent in
Utrecht en het Joods Historisch
Museum in Amsterdam. De toekomstige nalatenschap wordt
ondergebracht in twee fondsen
op naam. Deze fondsen hebben
bij beide musea de verbreiding
van kennis van het joods-christelijk erfgoed in de vorm van
presentatie en educatie ten doel.
Het echtpaar is trouw bezoeker
van Museum Catharijneconvent
en het Joods Historisch Museum en steunt de samenwerking
van de musea in het toegankelijk maken van de kennis van
het joods-christelijk erfgoed.
Marieke van Schijndel, directeur
Museum
Catharijneconvent:
“We zijn de heer en mevrouw
Delsman zeer dankbaar dat zij
ons op zo’n genereuze wijze
steunen. Deze financiële bijdrage
maakt het voor beide musea
mogelijk – nu en in de toekomst
– de kennis over het joodse en
het christelijke erfgoed verder
te verdiepen en te delen met
het publiek.” De heer Delsman:
“Mijn vrouw en ik noemen Museum Catharijneconvent en het
Joods Historisch Museum in ons
testament, maar vinden het ook
van belang om met een warme
hand, al tijdens ons leven, te
geven. Vanwege de afnemende
kennis op het gebied van het
joods-christelijke erfgoed is
steun voor beide musea onontbeerlijk.” Op verzoek van de
heer en mevrouw Delsan wordt
de hoogte van de ruimhartige
schenking niet bekendgemaakt.

in de stad
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Utrecht Lezing
over levenseinde
Elke vierde woensdag van de
maand is in Parc Transwijk een
lezing voor (met name) ouderen over godsdienst, maatschappij, economie, politiek of
kunst en cultuur door deskundige sprekers die met passie
over hun vakgebied kunnen
vertellen. Op 25 februari is dit
filosoof dr. Ton Vink, die zowel
theoretisch (publicaties) als
praktisch (begeleiding) betrokken is in de discussie rond het
levenseinde.
Dat de mens een sterfelijk
wezen is, is geen verrassend
inzicht. Maar dat die sterfelijkheid ons tegenwoordig lijkt te
dwingen tot het doen van keuzes rond ons levenseinde, is wel
nieuw. Daarbij gaan de gedachten al snel uit naar euthanasie
en hulp bij zelfdoding. Het zijn
dilemma’s die vaak een rol spelen bij dementie en “voltooid”
leven. Er zijn echter meer ingrijpende keuzes te maken. Ze
hebben te maken met eigen
verantwoordelijkheid en zelfbeschikking. Er komen dan vragen
aan de orde over: wel of niet
behandelen, weigeren, stoppen,
reanimeren, sedatie en palliatieve zorg en vele andere. In deze
lezing wordt dieper ingegaan op
het actuele debat, dat ons allen
aangaat: de keuzes die de steeds
ouder wordende mens aan het
eind van zijn leven zou willen
maken. Er is volop gelegenheid
tot het stellen van vragen.
U bent welkom in Parc Transwijk (Hof van Transwijk 16)
van 14.00 tot 16.00 uur. De
zaal is open vanaf 13.30 uur.
De toegang en de koffie/thee
zijn gratis; wel verwachten wij
een bijdrage in de collecte van
minimaal vijf euro om de kosten te dekken. Parc Transwijk
is bereikbaar met buslijn 14 en
buslijn 10; ook is er voldoende
gratis parkeergelegenheid in de
directe omgeving.

Werend Griffioen
Op 19 juni grijpt het Groot Utrechts
Kerkdictee plaats. We zeggen het met
een slag om de arm, want de financiering is nog niet helemaal rond. Maar
draait u zich vast warm. Kan nooit
kwaad.
Hopeloze hobbels, venijnige valstrikken, stenen des
aanstoots. Of niet? Test het zelf!
A. Hoe spelt u dit?
1.
a. Cisterciënzers
b. cisterziënzers
c. cisterciënzers
2.
a. acoliet
b. acolieth
c. acolyt

Oratorium ‘Daar
is het daglicht’
Met het lied ‘Wij gingen in leegte’ dat de Johannescentrumgemeente op de eerste zondag
van de veertig dagen (22 februari) en alle zondagen daarna zal
zingen, wordt de eerste stap
gezet richting het Paasoratorium ‘Daar is het daglicht’,
dat het koor van deze wijkgemeente onder leiding van Wick
Gispen in de paasnacht en
op paasmorgen in samenzang
met de gemeente ten gehore
zal brengen. Net als in de adventstijd is het ook nu mogelijk projectmatig mee te zingen.
De tekst van het oratorium
is geschreven door Michaël
Steehouder, de muziek door
de Groninger musici Chris van
Bruggen, Anneke van der Heide
en Peter Rippen.
Voor informatie daarover kunt
u mailen naar wickgispen@pitweb.nl.

3.
a. Nederlands-hervormd
b. Nederlands hervormd
c. Nederlands Hervormd
4.
a. een Wet van Meden en Perzen
b. een wet van Meden en Perzen
c. een Wet-van-Meden-en-Perzen
5.
a. Jakobsladder
b. Jacobsladder
c. jakobsladder
B. Corrigeer de fouten
‘Doe niet als absalom, ga op tijd naar de kapsalon,’ sms-te de auteur die zijn publiek graag
entertainede met vrij ge-interpreteerde bijbelteksten aan zijn langharige zoon, een over jarige hippie die ook nog op Jesus Nikes liep alsof
de jaren-60 nimmer voorbij waren gegaan.
De uitslag van deze tussentijdse taaltest staat op
pagina 12.

* Logo van het Groot Utrechts Kerkdictee.

Kerkbalans bijdragen: rectificatie en aanvulling
Evert Kronemeijer
In de vorige Kerk in de Stad
stond een overzicht van de
Kerkbalans-bijdragen in
2013. Bij de verwerking van
de cijfers is helaas iets mis
gegaan. Toen dit werd ontdekt, was het blad al gedrukt. Enkele aandachtige
lezers hebben ook geconstateerd dat de cijfers niet
konden kloppen.
Hiernaast het juiste overzicht.
De fout kwam er op neer dat de
laagste bijdragen waren weggevallen en dat een aantal regels was
verschoven.
De verbeterde cijfers laten zien
dat het aantal bijdragen in 2013
beduidend hoger was dan vorige
keer gemeld, niet 2.355 maar
3.155, en dat de totale opbrengst
ruim € 33.000 hoger was. Een
ander gevolg van de correctie is
dat de gemiddelde bijdrage lager
uitkomt dan vorige maand berekend: niet € 535, maar € 410.
Inmiddels zijn we zo ver dat ook
de bijdragen voor 2014 voor
het overgrote deel zijn ontvangen. Daarom is het overzicht nu

* Ton Vink.
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aangevuld met de overeenkomstige cijfers van het afgelopen jaar.
Daaruit blijkt dat in 2014 het aantal bijdragen weliswaar licht daalt,
maar dat de totale opbrengst
toch nog iets stijgt ten op-

Actie Kerkbalans
bijdragen
tot € 100
€ 100 - € 200
€ 200 - € 300
€ 300 - € 400
€ 400 - € 500
€ 500 - € 600
€ 600 - € 700
€ 700 - € 800
€ 800 - € 1.000
€ 1.000 - € 1.200
€ 1.200 - € 1.500
€ 1.500 - € 2.000
€ 2.000 - € 3.000
€ 3.000 en meer
Totaal

zichte van 2013. Dus Kerkbalans
blijft nog steeds op peil!
Op dit moment komen de
Kerkbalans-toezeggingen
voor
2015 binnen, maar het is nog te

Aantal
2013
800
609
366
282
189
161
179
84
125
104
109
80
49
18
3.155

Totaal
2013
€ 33.317
€ 78.661
€ 84.248
€ 91.653
€ 81.417
€ 83.242
€ 109.607
€ 62.118
€ 109.802
€ 108.484
€ 137.944
€ 130.405
€ 111.187
€ 71.925
€ 1.294.009

vroeg om iets over het resultaat
te kunnen zeggen. Als u nog niet
hebt toegezegd voor dit jaar, vul
dan nu het formulier in en stuur
het op of vul uw toezegging in op
www.pgu.nu.

Aantal
2014

Totaal
2014

741
535
341
279
194
166
170
85
134
89
120
85
50
21
3.010

€ 30.876
€ 68.665
€ 78.015
€ 90.703
€ 83.588
€ 85.546
€ 104.654
€ 62.261
€ 116.965
€ 91.765
€ 153.266
€ 139.890
€ 113.843
€ 86.225
€ 1.306.261

Wraak en het kruis
Ds Catrien van Opstal
Zondag 22 februari begint de
Veertigdagentijd.We volgen Jezus op
zijn weg.We zullen gaan van de verzoeking in de woestijn naar de verheerlijking op de berg en naar het
kruis. Het kruis, symbool geworden
voor het christelijk geloof. Het kruis
is cruciaal, is de kern. Is het bizarre,
aanstootgevende en onbegrijpelijke
ijkpunt van het Christendom. Zo
zou ik het willen noemen.
Als ik dit stukje schrijf, is het de
week na de afslachting in het
kantoor van Charlie Hebdo.
Wat de slagers bezielde was het
nemen van wraak. De zondag erop
was in het lutherse leesrooster
de tekst uit het Oude Testament
Jesaja 61: 1-3: “De Geest des
Heren is op mij, om armen het
goede nieuws te brengen, om aan
verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating
bekend te maken, om een genade-

jaar van de Heer uit te roepen.”
En dan staat er: “en een dag van
wraak voor onze God.” Wraak heeft
als doel het herstel van de orde, van
de balans en bij wraak hoort vrijwel altijd geweld, dood en verderf.
Wraak dus ook hier, in de rijke profetie van Jesaja. En niet alleen in die
Parijse straat, waar ze de triomf over
hun wraak uitschreeuwden. Hoe
gaan wíj als gelovigen om met al die
Bijbelteksten in OT en NT waarin
van geweld en wraak sprake is?
Tot mij dringt het steeds dieper
door: ik hoef niet om te gaan met
de wraak in de Bijbel; ik hoef er zelf
geen draai aan te geven. God zelf
is er op verbijsterende wijze mee
omgegaan. Aan het kruis draagt Hij
zelf het lijden en het onrecht. Niet,
naar mijn overtuiging als een herstel
van de balans of als een genoegdoening. Integendeel, Hij trekt alles
nog veel meer uit balans. Alle orde
is zoek. God hangt aan het kruis!
Ieder fatsoenlijk godsbeeld aan

gruzelementen. Dit is een gotspe
voor ieder menselijk idee van wat
‘god’ zou moeten zijn. Van Luther
leer ik -en het spreekt mij aan- om
God helemaal in Jezus te trekken.
God laat het niet een ander opknappen, Hijzelf gaat onder in ons
mens-zijn, gaat onder in ons onrecht.
Geen wraak, maar mee-lijden. Geen
wraak, maar het kruis. Niet de logica
van de wraak, maar de dwaasheid
van de liefde.
Het enige dat tegenover de dood
en het verderf wordt gesteld is de
opstanding, de opwekking uit de
dood. De wraak is achterhaald.
Met dit lied uit de Epianiëntijd kunnen we de Veertigdagen ingaan:
“Gij zijt als mens geboren, eenmaal de tijd vervuld,
opdat geen mens verloren zou
gaan in zonde en schuld.
Gij hebt de dood gedood en
Gods hemel weer ontsloten
het leven ons onthuld.”

LUTHERS
GELUID
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Dertig jaar Oranjekapel
heeft betekend. Het gaat dan
om de betekenis van de grote
werkgevers 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 dinsdagavond 3 februari
zijn hart ophalen. De avond met
Wim van Scharenburg, af te sluiten met een hapje en een drankje,
begint om 20.00 uur en maakt
deel uit van het jubileumprogramma van de Oranjekapel.

Annemieke Schuur
In 2015 is het dertig jaar geleden dat de Oranjekapel in
gebruik werd genomen – een
feestelijk jaar!
Het is geen opvallende kerk, van
buiten. Van binnen is de Oranjekapel een kleine betrokken
gemeenschap van mensen die
samen Gods zegen in het leven
vieren, met alle sociale lagen die
de directe omgeving kent.
Viering en ontmoeting is belangrijk. In de vieringen betrekken
we zoveel mogelijk gemeenteleden – oud en jong – om actief
deel te nemen. Er is een grondige
uitleg van de bijbel, de cantorij
ondersteunt wekelijks de gemeentezang, er is aandacht voor
de kinderen, en ruimte voor ontmoeting na de dienst.
Tradities
De kapel hecht aan haar tradities,
en viert jaarlijks haar ‘verjaardag’,
zo terugdenkend aan het moment waarop een kleinere kapel
geopend werd, in plaats van de
grote Oranjekerk. Bij een lustrum
is het goed om terug te blikken;
dat doen we met een film over de
Oranjekapel vroeger en nu. Voorgangers uit die jaren (ds Hans Uytenbogaardt, ds Pieter Oussoren)
laten zich daarin horen, en we
belichten onze prachtige ramen.
De première van deze film is op
zaterdagmiddag 31 januari.
Activiteiten
Op die middag gaan we ook graag
met elkaar aan de slag. Er is een
workshop zang, er is een fotostudio, u kunt kaarsen maken, er
is een plek voor bibliodrama – en
dit alles met inzet van gemeenteleden.
En onder het motto “ stop je talent niet in de grond!” (vrij naar
Mattheus 25: 14) gaan we op

Viering
Ten slotte is er op zondag 8 februari een feestelijke viering in de
dertigjarige Oranjekapel.
Voor een vierplek waar de zondagse eredienst een grote rol
speelt, hoort een feestelijke
dienst van Schrift en Tafel, met
onze eigen wijkpredikant ds Mendie Hofma en met de cantorij
onder leiding van Jan Koning er
natuurlijk bij! Liederen uit de traditie van de Oranjekapel krijgen
een plek, en ook (jonge) musicerende gemeenteleden zullen van
zich laten horen.
Ook u bent van harte welkom;
we beginnen om 10.00 uur.
zoek naar kapelkracht: een heuse
talentenjacht met een kapelquiz,
goochelen, drama, muziek, poëzie,
en…? Natuurlijk drinken we een
glaasje en sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.
Ik geloof in Zuilen!
De Oranjekapel is een van de
twee vierplekken van de wijkgemeente Zuilen. Zuilen bestond
al meer dan 1200 jaar toen het
in 1954 opgeslokt werd door
de gemeente 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
toegankelijke
Museum
van Zuilen aan de Amsterdamsestraatweg, is als geen ander in
staat ons te vertellen over de geschiedenis van Zuilen, en de ontwikkeling van Zuilen in de vorige
eeuw.
Hij is een verzamelaar van tekeningen, foto’s, voorwerpen
en documenten 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 verschillende generaties

Proef de stilte

Arnold Rietveld
Driekoningen is nog niet voorbij en
de volgende stappen worden al gemaakt in het kerkelijk jaar. Er is weinig tijd geweest stil te staan bij de
voorbije kerst. En deze Kerst was
om verschillende redenen gedenkwaardig.
Op 19 december 2014 organi
seerden drie kerken rond het
Wilhelminapark (Utrecht-Oost) een
lichtjesroute langs deze kerken met
sketches en een levende kerststal.
Mijn vriendin en ik mochten Caesar
Augustus en zijn vrouw vertolken.
Terwijl Caesar raaskalde dat hij zo
belangrijk was, ging zijn vrouw onverstoorbaar voort in haar puzzelboekje totdat Caesar het lumineuze idee
kreeg een volkstelling te houden. Na

deze sketch zongen we beiden een
aantal Christmas Carols mee met
het koor van de Engelse kerk.
Vele bezoekers kwamen op deze
lichtjesroute af. Een vrijwilliger bij de
Wilhelminakerk hield overigens ook
een volkstelling waarbij 860 mensen geteld waren die op dat punt in
de route meeliepen, waaronder veel
jonge ouders en kinderen.
Twee dagen later zong hetzelfde koor
van de Engelse kerk in het jaarlijkse
Festival of Nine Lessons and Carols,
waar Christmas-carols en schriftlezingen elkaar afwisselen. Tegen die
tijd kostte het enkele koorleden hoorbaar moeite om verkoudheden en
griepverschijnselen onder controle te
blijven houden. Verkoudheid en griep
bleef niemand bespaard. Bij de kerstnachtmis moesten twee koorleden
ziek thuis blijven en op de eerste zondag na de kerst moest de koordirigent het koor vrijaf geven omdat ook
de enige bas van het koor uitgevallen
was.
Tijdens de kerstdagen verbleef ik ook
ziek thuis. Ik probeerde via de televisie de kerkdiensten en kerstboodschappen van diverse staatslieden
en kerkelijke leiders te volgen. Maar
ik kreeg er niet direct een kerstge-

voel bij. Ik was teleurgesteld dat ik het
muzikale hoogtepunt van het kerkelijk jaar had gemist. En dat terwijl ik
jaren geleden als koorlid zoiets als
een ‘kerst-sabbatical’ heb gehouden.
Mijn vriendin en ik hadden rond de
kerst een riviercruise geboekt en voor
ons ontvouwde zich onderweg een
besneeuwd winterlandschap zoals
op kerstkaarten te bewonderen viel.
De opzet van de kerstsabbatical
was niet om Kerst niet te beleven,
maar om Kerst anders te beleven.
Als koorzanger moet je in de gezongen diensten een prestatie leveren
rond de kerstdagen, vooral door niet
in deze drukke tijd ziek of verkouden
te raken. Dirigenten noemen deze tijd
wel eens de marathon.
Wij waren vooral getroffen door de
stilte rond deze dagen. Stilte associeer
je normaal gesproken niet met Kerst.
Het is toch vaak rennen in de aanloop naar het kerstdiner? Op onze
reis woonden wij een kerstnachtmis
bij in Koblenz en waren verbaasd
dat de gemeente zoveel mogelijk
in stilte de kerk betrad. Op tweede
kerstdag meerde het schip af aan de
oevers van een oude plaats met middeleeuwse stadsmuren. Het leverde
plaatjes op met een hoog Anton

De blinde vlek
voor religie
Op zondag 8 februari is er
weer een Kenniscafé in de
Dominicuskapel. Het gaat over:
‘De blinde vlek voor religie’.
Nederlanders weigeren het te
geloven, maar de wereld, inclusief Nederland, wordt religieuzer. Waarom willen we de
Syriëgangers niet begrijpen en
blijven we maar herhalen dat
de gesluierde moslima haar
eigen onderdrukking vorm
geeft hoewel ze zelf het tegenovergestelde beweert? Erik
Borgman (hoogleraar theologie aan de Universiteit van
Tilburg) doet op basis van zijn
onderzoek en met het oog op
de toekomst van onze democratie een poging een onoverzichtelijk kluwen te ontwarren.
Welkom in de Domincuskapel
(Palestrinastraat 1A, Oog in Al)
op zondag 8 februari, van 20.00
tot 22.00 uur. De toegang is
gratis; een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

* Erik Borgman.

Muziek in Domkerk
op zaterdagmiddag

* Ds Mendie Hofma.

ASJEMENOU
Pieck-gehalte. Het was voor ons echter onwerkelijk door de verlaten stegen en straten bedekt met witte as
te lopen en geen sterveling tegen te
komen. Geen enkele horecagelegenheid was geopend. Alleen de deuren
van een majestueuze kerk waren geopend. We moesten eerst de sneeuw
van onze schoenen afstampen en
betraden een kerkgebouw zonder
mensen. Het was alsof de mensen
het kerkgebouw net verlaten hadden,
want de lampen stonden nog aan en
de openstaande kerkdeuren lieten
een koude tochtstroom binnenkomen. Het was alsof de tijd stilstond.
Er stond een eenzame kerstboom
behangen met kerstwensen. Eén
kerstwens bevatte de korte tekst
van een weduwnaar die stilstond bij
het verlies van zijn vrouw vooral rond
Kerst. De kaarsen brandden nog
met vlammen die flikkerden door de
tochtstroom, waardoor het leek alsof
de Heilige Geest aanwezig was in
dit gebouw. Het was om kippenvel
van te krijgen. In die kerk hebben wij
iets teruggevonden wat rond de Kerst
zeldzamer lijkt geworden: een eerbiedwaardige stilte.

Zaterdag 31 januari om 15.30
uur geeft het vocaal ensemble
Cantores Martini een concert
in de Domkerk, in het kader
van de reeks Zaterdagmiddagmuziek. Op het programma
staat de ‘Missa de Tournai In
Purificatione Beatae Mariae Virginis’, een anonieme miszetting
uit het midden van de veertiende eeuw voor het feest van
Maria Lichtmis (2 februari). Het
solistenensemble
Cantores
Martini staat onder leiding van
Domcantor Remco de Graas.
Voor het concert een week
later, op 7 februari, tekent de
Domcantorij onder leiding van
Remco de Graas. Er zijn dan
een uur lang motetten en orgelpartijen van Johann Sebastian Bach (1685-1750), Willem
Mudde (1909-1984) en Maarten Kooij (1927-2013) te beluisteren.
Op zaterdag 14 februari is de
Zaterdagmiddagmuziek in de
Domkerk een orgelconcert,
te geven door Domorganist
Jan Hage. Hij speelt die middag
werken van Sigfrid Karg-Elert
(1877-1933), Camille SaintSaens (1835-1921) en Alexandre Guilmant (1837-1911).
Zaterdagmiddagmuziek klinkt
weer op 21 februari als het
Barokensemble van musici uit
de Domkerk de ‘Leçons de
ténèbres’, oftewel Klaagliederen van Jeremia speelt, gecomponeerd door François Couperin (1668-1733).
Toegang tot de concerten in
de Domkerk op zaterdagmiddag is in principe vrij. In de collecte bij de uitgang wordt een
bijdrage van minimaal vijf euro
per persoon verwacht. Meer
informatie staat op de website
zaterdagmiddagmuziek.nl. Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
is mogelijk mede dankzij financiële steun van de lokale overheid en een bankinstelling.

in de stad
Week afsluiten
in stilte
De serie van zes vrijdagnamiddagen ‘Stilte in de lutherse
kerk’ van najaar 2014 krijgt
een vervolg. Met Conny van
Lier als begeleidster zullen we
in de Veertigdagentijd vier keer
bij elkaar komen. We beginnen
om half vijf met een ontspannings- en concentratieoefening. Daarna gaan we de kerk
in en zijn er een klein half uur
stil. Deze serie wordt gekleurd
door een thema, ontleend aan
de Kruiswegstaties. Figuren uit
het Lijdensverhaal, de moeder,
een helper en Veronica ‘vergezellen’ ons. De laatste keer
is na de Pasen en gaat de opstanding mee in onze stilte en
meditatie. In de kerk zijn we
een klein half uur stil. Iedereen
is welkom. Ervaring met inkeer
en meditatie is niet nodig.
Data: 27 februari, 13 en 27
maart, 10 april
Waar: Hamburgerstraat 11
Hoe laat: vanaf 16.15 uur thee,
16.30 uur beginnen
Begeleiding: drs Conny van Lier
en ds Catrien van Opstal
Aanmelding:
bij cvopstal@hotmail.com
of lier0186@planet.nl
Kosten: vijftien euro.

Leerhuis ‘Judas,
vriend of verrader’
in de Marcuskerk
Gemene verrader! Afvallige!
Geldwolf, dief!
Wie de naam Judas hoort, weet
onmiddellijk van dit soort associaties. Hij, één van de twaalf
rondom Jezus van Nazareth, is
zwarter dan zwart de geschiedenis ingegaan.

Zijn naam staat voor alles wat
duister, gemeen en lelijk is.
Tijdens een gesprekskring van
twee avonden willen we een andere richting ingaan. Daarin zijn
we niet de eersten. Al heel lang
gaan er stemmen op die Judas in
een ander licht willen zien. Niet
langer als een schurk, d.w.z. als
verpersoonlijking van het kwaad,
maar als mens met alle facetten
en dieptedimensies die mensen
eigen zijn. Met Judas worden we
waarschijnlijk – meer dan we
beseffen – herinnerd aan de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het volgen van Jezus.
Zo is het maar de vraag of we
buiten Judas om bij Jezus kunnen
komen.
We lezen de (uitwerking van)
bijbelverhalen over Judas, horen
over de geschiedenis van het
Judasbeeld tot nu toe en wij
maken een korte reis langs
volksuitdrukkingen en literatuur
over Judas. Op een derde avond
kijken we naar de film Het evangelie volgens Matteüs van de Italiaanse cineast Pier Paulo Pasolini.
Het leerhuis is gepland op de
dinsdagavonden 3 en 10 maart
in de Marcuskerk, Wijnesteinaan
2 (Hoograven). De film wordt
getoond op dinsdagavond 24
maart. Inlichtingen en aanmelding bij ds Hans Koops, predikant@marcuskerk.nl.
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AFSCHEID MARJA BAKKER ONTMOETINGSCENTRUM IN LOMBOK

‘In De Wijkplaats helpen
bezoekers elkáár’
Frans Rozemond
Als ik De Wijkplaats binnenloop, staat Marja Bakker me in de gang al op
te wachten. Gastvrij en
hartelijk. “Wil je koffie
of thee?”. Ik stel me voor
dat het hier altijd zo gaat.
Mensen zijn welkom en
merken dat direct. Even
later zitten we uitvoerig
te praten over haar werk
als coördinator van De
Wijkplaats, waar ze op 6
februari een punt achter
zet wegens pensionering.
Over haar loopbaan, de
fantastische vrijwilligers,
de verankering in de kerken
en over de essentie van het
buurtpastoraat.
De Wijkplaats is een gastvrije
ontmoetingsplek in de wijk Lombok. Een wijk waar mensen van
heel verschillende komaf naast
elkaar leven. Marja is hier met
veel inzet en plezier vier jaar lang
coördinator geweest.
Lombok werd aan het begin van
de twintigste eeuw gebouwd en
uit die tijd dateert ook het kerkelijk buurtwerk. De hervormde
Stadszending was er actief en de
gereformeerden hadden er hun
evangelisatiegebouw Rehoboth,
het latere buurtcentrum Kruispunt aan de Ambonstraat, nog
altijd herkenbaar aan een stenen
bijbel in de gevel. Uit dit werk is
uiteindelijk De Wijkplaats ontstaan, sinds 2004 gevestigd in de
voormalige Vredeskerk aan de
Joh. Camphuysstraat. Het buurtcentrum wordt gedragen door
de wijkgemeente Utrecht-West,
de rooms-katholieke parochies
Antoniuskerk en Dominicuskerk,
het stedelijke Diaconaal Missionair Orgaan (PGU) en de Katholieke Caritas Utrecht.
Vrijwilligers
“We hebben hier vrijwilligers die
al 25 jaar meedraaien!”, vertelt
Marja enthousiast.
Voor haar zijn vrijwilligers de
kurk waarop De Wijkplaats drijft.
“Mijn taak was het om alle lijntjes

* Marja Bakker (rechts) in gesprek met de beweeggroep.
te verbinden. In dit opzicht viel
er nog wel wat vertrouwen op
te bouwen toen ik hier in 2010
startte. Het is gelukt, mede dankzij de Stuurgroep De Wijkplaats
en al die mensen die belangeloos
meehelpen. Ze doen het graag en
hebben er echt verstand van.”
Buurtbewoners kunnen in De
Wijkplaats terecht voor een kop
koffie, gezelligheid, een luisterend
oor en een goed gesprek. Het is
geen kwestie van hand ophouden, maar bezoekers bieden dat
ook aan elkáár, benadrukt Marja.
“De Wijkplaats schept de gelegenheid. Er zijn eetgroepen, er
is een beweeggroep, een handwerkgroep, een winkeltje in
tweedehands kleding en een uitgiftepunt van de voedselbank en
sinds Pia er is, een moeder- en
kindgroep. Vrijwilligers en deelnemers lopen in elkaar over. Helpers bij de kleding houden een
trui achter voor iemand die ook
in de voedselbank komt. Mensen

Veelzijdige loopbaan
Marja Bakker begon haar loopbaan ooit als longfunctie-assistente
in Rotterdam. Door mee te zingen in het jeugdevangelisatiekoor,
kwam ze in contact met randkerkelijken en dat boeide haar. Ze
trouwde, volgde de catechetenopleiding en verhuisde naar Haarlem,
waar ze diaken werd in de wijk van ds Karel Blei. Er volgden cursussen op werelddiaconaal gebied. Ze werd lid van de landelijke commissie voor Werelddiaconaat en van de Generale Diaconale Raad
van de Hervormde Kerk. Na een boeiende periode als diaconaal
consulent voor Flevoland (1990-1994) kwam ze naar Utrecht, waar
de Hervormde Diaconie haar benoemde tot diaconaal consulent
voor ZWO en Milieu. Hier groeide de samenwerking met de gereformeerden en gaf ze samen met Cas Mak leiding aan het team van
diaconale werkers, waarbij ze onder meer een deel van het contact
met de besturen voor haar rekening nam.
In 2001 werd Marja coördinator van het Vluchtenlingenwerk in
Harderwijk en omgeving, maar in juli 2009 keerde ze terug naar
Utrecht, als projectmedewerker voor de samenwerking met migrantenkerken bij missionair-diaconaal centrum De Brug op Kanaleneiland.Toen in 2010 de coördinator van De Wijkplaats ziek werd,
nam Marja voor haar waar en in februari 2011 werd ze vast benoemd in deze functie. En nu stopt ze met werken. Marja: “Voorlopig even niks, al blijf ik wel drie dagen per week op de kleinkinderen
passen. Daar geniet ik heel erg van. En we zijn echte natuurfreaks,
dus er komt meer tijd om naar buiten te gaan. Heerlijk!”

uit de eetgroepen helpen elkaar.
Voor hen is het een verademing
als je even niemand hoeft uit te
leggen waarom januari een extra
moeilijke maand is.”
“De regeldingen doe ik. Ik zorg
bijvoorbeeld dat er koks zijn,
die voor drie euro per persoon
een maaltijd op tafel kunnen zetten. Er was veel verloop - als ze
elders een baan krijgen ben je
ze weer kwijt – maar momenteel zijn er vijf. Eén van hen zorgt
op donderdag voor de lunch en
kookt ook als we de buurt uitnodigen voor Maal&Verhaal, waarbij
gerechten en verhalen uit telkens
een ander land centraal staan.”
Essentie
Wat is de essentie van dit werk?
Marja, bedachtzaam: “Dit is een
plek waar mensen elkaar nabij
zijn en elkaar helpen. Zo’n plek
kennen veel mensen niet. Hier
vinden ze openheid om over de
essentie van het leven te praten
en te horen. Dat is geen vaag
theoretisch verhaal. Mensen die
klappen hebben gehad, vreemdelingen, gekwetsten: zij kunnen zo
duidelijk vertellen waar het om
gaat in het leven. Je wordt er bescheiden van.”
“Bezoekers weten dat De Wijkplaats uitgaat van de kerken. Dat
merken ze in de gesprekken,
maar ze ervaren het ook in het
respect dat we hebben voor hun
eigen antwoorden op levensvragen. Mijn ervaring is dat dit
de meeste indruk maakt: laten
zien dat iedereen telt, zonder
dwang, zonder etiketten. Ik heb
me eens sterk gemaakt voor een
kwetsbare buitenlander die was
beboet voor door rood licht rijden. Zijn betaalachterstand was
opgelopen naar vierhonderd
euro. Via-via kreeg ik het geld bij
elkaar. Die man zag dat ik ervoor
ging, het raakte hem diep. Ik denk
dat je dan de liefde van Christus
laat zien.”
Tijdens de lunch op donderdag
lees ik vaak een tekst van bij-

Afscheidavond
6 februari
De afscheidsbijeenkomst, waarin Marja Bakker wordt bedankt
voor vier mooie jaren van samenwerking, inzet en enthousiasme, wordt gehouden op
vrijdag 6 februari vanaf 15.30
uur in De Wijkplaats, Johannes
Camphuysstraat 101, 3531 SE
Utrecht. Gelet op de ruimte is
aanmelden noodzakelijk (graag
voor 1 februari): via een e-mail
aan dmobestuur@protestantutrecht.nl. U kunt zich ook
opgeven in De Wijkplaats bij
Marja’s opvolger Pia ten Hoeve.
Pia is op 1 januari begonnen. Op
zondag 25 januari werd in de
Antoniuskerk een zegen over
haar werk gevraagd tijdens een
oecumenische viering van de
Protestantse
wijkgemeente
Utrecht-West en de rooms-katholieke Ludgerusparochie (Dominicuskerk en Antoniuskerk).
voorbeeld Phil Bosman of een
mooi gebed van Toon Hermans.
Het blijft een ‘schot hagel’, maar
vaak volgt er een mooi gesprek.
Verder hebben we eens per
maand de vredeskring: een heel
eenvoudige viering samen met
het Ubuntuhuis, waarin het bijvoorbeeld kan gaan over durven
of wijsheid over vergeving. De
betrokkenheid vanuit de wijkgemeente Utrecht-West, die hier
’s zondags kerkt, groeit. Gelukkig
hebben de kerken voor drie jaar
financiële steun aan De Wijkplaats toegezegd. “Best bijzonder,
want kerken hebben het financieel en bestuurlijk moeilijk. Ik
hoop dat kerkelijke bestuurders
het belang van contact met gewone Utrechtse mensen nooit
uit het oog zullen verliezen. Jezus
verwijst ons altijd naar de minste van zijn broeders. Als je hier
rondloopt, zie je dat het niet veel
hoeft te kosten. Dat is bemoedigend.”
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(vervolg van voorpagina)
De gemeente rond de
Marcuskerk vindt het belangrijk dat kinderen en
jongeren zich thuis voelen
in de gemeente en in de
vieringen. Er is ruimte voor
hen en aan hun mening
wordt waarde gehecht. Een
voorbeeld daarvan is de
afgelopen startzondag. Het
onderwerp was de toekomst
van de gemeente en ook
door de kinderen en tieners
werd een bijdrage geleverd
aan die discussie.
Het thuis voelen begint bij de allerkleinsten: elke zondag is er
crèche voor de allerkleinsten.
Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er elke zondag
kindernevendienst. Bewust is gekozen voor kindernevendienst en
niet voor kinderkerk. Wij vinden
het belangrijk dat de kinderen
ook de viering meemaken.
Rooster
In de Marcuskerk wordt het
rooster van de Eerste Dag gevolgd en de in de kindernevendienst gebruikte methoden (Kind
op Zondag en Bonnefooi) volgen
dat rooster ook.
Tijdens de dienst van het woord
is er aandacht voor de kinderen
in de vorm van een gesprek met
hen of een spiegelverhaal over
het thema van de (kinderneven)
dienst. De kinderen worden uitgenodigd om voor in de kerk op
bankjes te komen zitten. Na het
zingen van een lied gaan de kinderen naar de nevendienst. Zij
nemen daarbij het licht van de
Paaskaars mee.
Na de inzameling komen de kinderen uit de nevendienst en crèche terug in de kerk. De leiding
van de kindernevendienst vertelt
dan kort wat er besproken en
gedaan is tijdens de nevendienst
en dan wordt de dienst afgesloten met het slotlied en de zegen.
De kinderen hebben ook taken
tijdens de viering: aan het begin
van de dienst worden de kaarsen aangestoken door één van de
kinderen. Een belangrijke taak die
door de kinderen met volle aandacht en concentratie wordt uitgevoerd. En de kinderen helpen
bij de deurcollecte.
Overstapdienst
Vlak voor de zomervakantie
is er een overstapdienst. In die
dienst wordt aandacht besteed
aan deze mijlpaal in het leven: de
overgang van basisschool naar
middelbare school. En dus ook
van kindernevendienst naar tienerdienst.
Regelmatig, ongeveer eens in
de drie weken, wordt er na de
dienst een zanghalfuurtje ge-

Jeugdwerk in de MarcusWilhelminawijk

* Fairtrade-verkoop door tieners.

* Overstapdienst.

De tieners kennen
elkaar goed,
onder andere
door de musicals
waar zij in het
verleden samen
in gespeeld hebben,
en er is een
hechte band.
Soms wordt het samen met het
team van de kindernevendienst
georganiseerd, zoals vorig jaar
een bijeenkomst over wonderverhalen.
Al deze activiteiten vinden plaats
op zondag na de ochtendviering.
Dat blijkt voor de ouders en
teamleden de beste optie te zijn,
vanwege alle drukke agenda’s.
* Kinderen tijdens startzondag in gesprek over de toekomst van de gemeente.
houden voor basisschoolkinderen. De drempel is laag, het gaat
vooral om het plezier van het
zingen. De liederen die regelmatig in de dienst worden gezongen,
worden geoefend bij de zanghalfuurtjes, waardoor ook de
jongste kinderen het goed mee
kunnen zingen. Bij voldoende
animo vervullen de kinderen de
cantorijfunctie bij speciale gelegenheden zoals een doopdienst
of op Palmzondag.
Bijzondere diensten
Elk jaar wordt het kinderkerstfeest gevierd. Dat is een oude
traditie die zeker al veertig jaar
bestaat. De laatste jaren wordt
dit gevierd op kerstavond en een
vast onderdeel is een kerstzang-

spel. Elk jaar wordt er een koor
gevormd waar veel kinderen
aan meedoen, ook kinderen uit
de buurt, die verder geen band
hebben met de kerk. Het kinderkerstfeest wordt goed bezocht
door mensen uit de buurt. Het
speelt daardoor een grote rol in
de taak die die Marcuskerk wil
vervullen als kerk-in-de-wijk.
Het streven is om elk jaar een
jeugddienst te houden, voorbereid door de tieners. Dat lukt helaas niet elk jaar. Als het wel lukt
is het een mooie viering, waarin
tieners laten zien wat hen bezighoudt.
Vorming en toerusting
Wijkpredikant Hans Koops is

meestal aanwezig bij de vergaderingen van het kindernevendienstteam voor de theologische
ondersteuning en afstemming
van projecten. Ook de begeleiders van de tienerdienst kunnen
uiteraard een beroep doen op
de wijkpredikant. Een toevallige,
maar wel prettige, bijkomstigheid
is dat een lid van beide teams
een HBO-opgeleide jeugdwerker
is. Zij werkt in een andere gemeente, maar is vrijwilliger in het
jeugdwerk van de Marcuskerk.
Een aantal keer per jaar wordt
een bijeenkomst voor ouders georganiseerd, rond een thema met
betrekking tot geloofsopvoeding.
Bijvoorbeeld: hoe kun je je kind
voorbereiden op het Avondmaal?

* Kinderkerstfeest.

Wilhelminasectie
Elke eerste zondag van de maand
is er Kinderkerk tijdens de viering in de Wilhelminakerk. Er
komen bij ons niet veel kinderen
en degene die komen, zijn vrij
jong.
Bij het verlaten van de dienst
wordt altijd een liedje gezongen
en de kinderkerk krijgt als lichtje
de kleine Paaskaars mee.
De kinderkerkleiding, die uit vier
vrouwen bestaat, probeert op
een creatieve en toegankelijke
manier het Bijbelverhaal kleur
en inhoud te geven voor de kinderen. Meestal word er ook iets
geknutseld en dat wordt dan
vaak aan het eind van de dienst
aan de kerkgangers getoond of
uitgedeeld.
De veelal oudere kerkgangers
waarderen de regelmatige aanwezigheid van kinderen in de
vieringen. De kinderen zelf vinden het, naast de kinderkerk, óók
heel leuk om na afloop van de
viering de koster te helpen om
de kerk weer op te ruimen.
Vermeldenswaardig is verder
dat de Wilhelminakerk huisvesting biedt aan en betrokken is
bij The Living Room (de huiskamer). Dat is een activiteit van
diverse kerken en studentorganisaties (onder andere het IPSU,
interkerkelijk platform studentenpastoraat Utrecht) gericht
op buitenlandse studenten. Het
aanbod bestaat uit gezamenlijke
maaltijden, inloopavonden met
film, spelletjes of muziek, en de
mogelijkheid voor gesprekken.
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INDONESISCHE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP (PERKI)

Geloof en verbondenheid bij
christelijke Indonesiërs
Kennismaken met migrantenkerken (4)

Overheid verlangt
van iedere burger een
godsdienst te hebben

In de reeks artikelen over migrantenkerken in Utrecht schrijft prof.
dr. Jan Jongeneel nu over de Indonesische christenen in de Domstad.
Hij woont in Bunnik en redigeerde met twee anderen het handboek
Gemeenschapsvorming van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en
Zuidamerikaanse christenen in Nederland (1996). Hij interviewt mevrouw Diana van Maurik-Purba, leidster van de Indonesische Christelijke
Gemeenschap (PERKI) in Utrecht. Zij komt van het eiland Sumatra in
Indonesië.
Jan Jongeneel
Ontstaan van PERKI
In Indonesië zijn er roomskatholieke christenen sinds de
Portugezen daar in de zestiende
eeuw arriveerden. Protestantse
christenen kwamen er pas in het
tijdperk van de Verenigde OostIndische Compagnie (1602-1799).
De VOC maakte het ook mogelijk dat de eerste inheemse
christenen uit de archipel naar
Nederland kwamen. In 1621 arriveerden hier vijf christelijke
jongeren uit Indonesië om in
Amersfoort les te krijgen. In de
twintigste eeuw was de instroom
van Indonesische jongeren zo
groot, dat in 1930 besloten
werd een eigen organisatie op te
richten: Indonesische Christen
Jongeren (ICJ). Later ontstond
hiernaast de Christen Indonesische Vereniging (CIV), waarvan
vooral werknemers, ambtenaren en zeelieden lid waren. Na
de Tweede Wereldoorlog en de
onafhankelijkheid van Indonesië (1945) brak een nieuwe tijd
aan. De twee genoemde organisaties besloten te fuseren. Zo
ontstond de Gemeenschap van
Indonesische Christenen, in het
Indonesisch: Persekutuan Kris-

Uitdaging om christen
te zijn in de wereld
van de islam
ten Indonesia (afgekort PERKI).
Geïmmigreerde katholieke Indonesiërs zijn lid van de Katholieke Kerk in Nederland, maar
hierheen gekomen protestantse
Indonesiërs lid van PERKI of van
een Pinksterkerk. De Molukse
christenen hebben hun eigen kerken in Nederland.

PERKI is in Amsterdam begonnen,
maar nu uitgewaaierd over geheel
Nederland. Er zijn acht afdelingen. Eén daarvan is die te Utrecht.
Sinds 1996 is zij een streekgemeente: leden komen niet alleen
uit de stad en provincie Utrecht,
maar ook uit Zuid-Holland en
Noord-Brabant. Op zondag worden door sommige leden dus veel
kilometers afgelegd om de kerkdienst te kunnen bijwonen.

* Het bestuur van PERKI Utrecht met in het midden ds Ida Pattinama, een
van de vaste predikanten in Nederland. De anderen zijn van links naar
rechts: Kindeng Temminck-Simamoran, Gladies Ticoalu vn Hattum, Diana
van Maurik-Purba en Reggy Papilaja.

Kerkdiensten
Om de twee weken is er een
kerkdienst die gewoonlijk door
circa twintig personen maar op
hoogtijdagen door circa tachtig personen bijgewoond wordt.
Aanvankelijk kwam PERKI in de
Triomfatorkerk op het Kanaleneiland bijeen. Tegenwoordig belegt zij haar kerkdiensten in de
rooms-katholieke kerk op het
Kanaleneiland, die eveneens aan
de Marco Pololaan gelegen is.
De leden van PERKI zijn Indonesisch of Nederlands. Sommige
uit de archipel afkomstige leden
zijn met Nederlanders getrouwd.
Daarom zijn de kerkdiensten
tweetalig. Zij worden geleid door
een Indonesische predikant of
door een Nederlandse predikant,
liefst een Nederlandse predikant
met zendingservaring in Indonesië die Indonesisch verstaat en
in het Indonesisch kan voorgaan.
Doch het aantal Nederlandse
predikanten met veel ervaring in
Indonesië neemt snel af.
Oecumene
Plaatselijk onderhoudt PERKI
goede contacten met de roomskatholieke parochie op het Kanaleneiland wier gebouw zij
gebruikt. Verder doet zij actief
mee in de commissie die de classes Utrecht en Zeist in de Protestantse Kerk in Nederland
gevormd hebben om het con-

* Diana van Maurik-Purba in oranje klederdracht met de secretaris van PERKI,
Gladies Ticoalu vn Hattum (in blauwe klederdracht).
tact met de migrantenkerken in
Utrecht en omgeving te onderhouden.
Op individuele basis zijn de leden
van PERKI ook betrokken bij het
wel en wee van de christenheid
in hun vaderland. Toen daar jaren
geleden tientallen kerken vernield
en verbrand werden, werden ook
PERKI-leden erg ongerust. Ook al
zijn er nu in sommige delen van
Indonesië nog wel eens kerkgebouwen die door druk van moslims gesloten worden, toch is
de situatie enorm verbeterd en
maken PERKI-leden zich daarom
nu minder zorgen.

* De gemeenteleden tijdens de viering van de negentiende verjaardag van PERKI Utrecht.
Er werd onder meer een gezamenlijke maaltijd gehouden (foto’s Christiaan van Maurik).

Knelpunten en uitdagingen
In Utrecht is PERKI een levende
hechte gemeenschap, die graag
zingt en op feestdagen ook danst.
“Doch dit betekent niet dat er
geen problemen zijn”, vertelt
Diana van Maurik. In de eerste plaats wordt zij nu geconfronteerd met het feit dat de
rooms-katholieke kerk op het
Kanaleneiland binnenkort gesloten wordt. Dit betekent dat
PERKI op zoek moet gaan naar
een nieuwe plaats van samenkomst. “Misschien gaan wij de
diensten houden in het naastgelegen Isola Rosa buurthuis”, aldus
de woordvoerster.

Een ander knelpunt is de jeugd.
De in PERKI opgroeiende jeugd
heeft hoe langer, hoe meer moeite met de Indonesische taal. De
vraag is dus of zij nog wel behoefte heeft aan aparte kerkdiensten.
“Anderzijds zijn er steeds weer
Indonesiërs die niet blijvend, maar
slechts tijdelijk in Nederland vertoeven. Bij die groep behoren
ook de jonge Indonesische christenen die aan de universiteit of
hogeschool in Utrecht studeren.”
Moslimland
In hun moederland worden Indonesische christenen uitgedaagd
om christen te zijn in de wereld
van de islam. Daar wonen meer
moslims dan in enig ander land
ter wereld. Diana van Maurik;
“Hoewel in sommige delen van
Indonesië de sharia ingevoerd
is, is Indonesië toch geen islamitische staat. Wel verlangt de Indonesische overheid dat iedere
burger een godsdienst heeft. Zij
erkent officieel ook het katholicisme en het protestantisme als
godsdiensten. In Nederland bevinden de Indonesische christenen zich in een andere situatie: de
geseculariseerde wereld. Zij kunnen hier ongodsdienstig worden,
maar de leden van PERKI zijn en
blijven christen.”

Christenen in
de diaspora
De Indonesische christenen in
Nederland zijn christenen in de
diaspora. Ook in Duitsland en
andere Europese landen, in de
Verenigde Staten, en in Singapore
en andere Aziatische landen zijn
er gemeenschappen van Indonesische christenen. PERKI in
Nederland maakt dus deel uit
van een groter geheel van in de
diaspora levende Indonesische
christenen. Doch PERKI in Nederland is wel een van de oudste
Indonesisch christelijke gemeenschappen die buiten het vaderland ontstaan zijn.
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‘In de stilte...’ in de Domkerk
Claar de Roy-Brokmeier
In de Domkerk vinden op
donderdag 19 februari en
19 maart meditatieve bijeenkomsten plaats onder
leiding van Claar de RoyBrokmeier, lid van de
Nikola-kommuniteit.
Opnieuw is er de mogelijkheid om in de gesloten
Domkerk in stilte te lopen
en te zitten.
“Geef de ziel de stilte die zij nodig
heeft om zich te laten horen, want
de stem van de ziel is zacht.”
In de stilte…..
Tijdens ‘In de stilte…’ in de

* In de stilte... in de Domkerk.

Meditatie

Henry VI (1422-1471) werd al
koning van Engeland toen zijn
vader overleed en hij pas negen
maanden oud was. Enkele weken
later werd hij ook nog koning van
Frankrijk toen zijn grootvader
van moeders kant overleed. Hij
was daarmee verreweg de jongste koning van Engeland ooit. Hij
staat bekend als een zeer vroom
man, maar was totaal niet opgewassen tegen de intriges aan het
Engelse en Franse hof. Hij was
de stichter van onder andere
Eton College en King’s College
in Cambridge en liet daar ook de
beroemde chapels bouwen die
aan de Colleges verbonden zijn.
Hij zou in 1471 zijn vermoord in
de bekende gevangenis, de Tower
van London, terwijl hij geknield
op de grond aan het bidden was.
William Shakespeare heeft drie
toneelstukken over hem geschreven.
Gebed
Van deze Henry VI is een kort
gebed overgeleverd, waarvan
sommigen beweren dat hij het
bad op het moment dat hij werd

Steven Slappendel
In de maand februari vindt
in de Nicolaïkerk een
aantal activiteiten plaats
georganiseerd vanuit de
beraadsgroep Vorming en
Toerusting.
We gaan verder met de introductie van het Nieuwe Liedboek, een
leerhuis rond Genesis, ochtendgebeden in de veertigdagentijd en
een filmavond. Het is een grote
variatie van Muziek en Leren in
de Klaaskerk.
In navolging van de zangavonden
in het vorige seizoen willen we
dit jaar verder kennismaken met
de liederen in het nieuwe liedboek. Woensdag 4 februari staan
de liederen voor de veertigdagentijd en rond Pasen centraal.
Onder leiding van onze cantor
Ko Zwanenburg en met medewerking van de Nicolaïcantorij
en organist Berry van Berkum
zullen nieuwe parels uit deze rubriek worden ingestudeerd, zodat
ze straks feestelijk glanzend in de

Cursus:
Data:
Tijd:
Plaats:
Opgave:
Kosten:

stilte wordt tot
ruimte scheppend vacuüm
(uit: Oeke Kruythof –
Licht in stilte)

“In de stilte … in de Domkerk“
donderdag 19 februari en 19 maart
16.30 tot 17.45 uur
Domkerk, zijingang, bel bij bruine deur
claarderoy@casema.nl of 06-40613028
vrijwillige bijdrage na afloop van elke bijeenkomst

CHORAL EVENSONG MET SCHOLA DAVIDICA IN DE JANSKERK

Jaap Boeschoten
Op zondag 22 februari om
17.00 uur is er een Choral
Evensong in de Janskerk.
Daarin zingt de Schola
Davidica oude smeekgebeden op moderne klanken.

Domkerk zullen we met eenvoudige meditatieve oefeningen dichter bij onze eigen stilte komen. Je
ervaart de ruimte en de werking
van de Domkerk, wanneer deze
gesloten is voor publiek.
We zullen samen tijd nemen om
te luisteren, te kijken en gewaar
te worden wat er zich in de stille
ruimte van de kerk aandient en
wat dit in ons teweeg brengt. We

Vanmorgen
is de stilte mij gegeven
omringt mij
doordringt mij
en legt beslag
op mijn tot barstens toe
gevulde hersenpan
en ik
de vrijgevochtene
stem in met deze liquidatie

worden ons bewust van onze
adem en van de gewaarwordingen in ons lichaam. Met aandacht
in stilte door de kerk lopen, geeft
ons de kans om de innerlijke
stem, die in ons spreekt te verstaan. In een groep dit beleven
versterkt je eigen stilte, je stimuleert elkaar op vanzelfsprekende
wijze.
Ervaring met meditatie is niet
nodig. Jong en oud, iedereen is
hartelijke welkom.

Oude smeekgebeden op moderne klanken
vermoord. Dit gebed is door verschillende componisten als Ley en
Jackson op muziek gezet en de
Schola Davidica zingt deze korte
tekst als koorgebed in de Choral
Evensong op 22 februari 2015 in

* King Henry VI.
een zetting van Gert Oost die hij
speciaal voor zijn Schola Davidica
in 1995 had geschreven.
Gert kon een compositie goed
‘loslaten’ als hij die eenmaal had
geschreven. Kenmerkend was
dan ook dat als het koor de jaren
daarna dit stuk met lastige stem
intervallen uitvoerde, hij van te
voren met pretoogjes al aangaf
‘erg benieuwd te zijn hoe het
werk vandaag weer zou klinken’.
Een ander uitdagend a ca-

pella koorwerk dat de Schola
Davidica tijdens deze Evensong
zingt is ‘Help us, o Lord’ van de
Amerikaanse componist Aaron
Copland (1900-1990). Hij was de
zoon van een Joods echtpaar uit
Litouwen en Polen en wordt tot
de Amerikaanse modernen gerekend. Hoewel hij vooral bekend
is van zijn theatermuziek heeft hij,
toen hij in 1921 in Parijs studeerde bij Nadia Boulanger, een viertal motetten geschreven op religieuze teksten die pas in de jaren
80 zijn uitgegeven. De muziek
klinkt helemaal niet zo kerkelijk,
maar lijkt meer theatermuziek of
close harmony. De tekst spreekt
van een verlangen om gehoord
te worden door God en het
smachtende vocale intro geeft die
sfeer heel mooi weer. Het is een
koor-juweeltje dat veel te weinig
wordt uitgevoerd, maar in deze
Evensong hoorbaar wordt.
Veertigdagentijd
Het verstilde Magnificat en Nunc
dimittis van Philip Moore, psalmen van Cooper en Howells
en natuurlijk samenzang maken
deze Evensong tot een mooi
geheel zo aan het begin van de
Veertigdagentijd.

* Aaron Copland.
Iedereen is van harte uitgenodigd
om deze Choral Evensong mee te
maken en zich te laten inspireren
door oude en nieuwe, gezongen
en gesproken gebeden tijdens dit
uur van inkeer en stilte. ‘Hear us,

o Lord’. Het koor staat onder
leiding van Lisette Bernt en het
orgel wordt bespeeld door Jan
Hage.
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

Muziek en Leren in ‘de Klaas’
liturgie hun dienst kunnen doen.
Ds. Elly Bakker zal de liederen inhoudelijk toelichten. Een mooie
muzikale avond, om niet te missen! We beginnen om 20.00 uur
in de Nicolaïkerk.
Leerhuis rond Genesis
In een nieuwe reeks leerhuizen
beginnen we met Genesis 2: 8 - 3:
24, een bijbels ‘oerverhaal’ over
menselijk samenleven aan het
begin van Genesis, over de mens
en zijn tegenover. De paradijselijke tuin lijkt aan alle voorwaarden
te voldoen om dit ‘samen’ tot een
succes te maken.
Toch ontstaat er al snel spanning
en verwijdering tussen de twee
als een derde, de slang, hen tegen
elkaar probeert uit te spelen, en
ook de loyaliteit aan de Eeuwige
tracht te ondermijnen. Hoe nu
verder? De avond vindt plaats
op dinsdag 10 februari 20.00 uur
in de kosterij van de Nicolaïkerk

en staat onder leiding van ds Dirk
Neven. Allen welkom!

meditatief te beginnen. De reeks
start vanaf Aswoensdag 18 februari met het halen van een askruisje in de Gertrudisparochie,
19.00 uur. Tijdens de vastentijd zullen we daarna tweemaal
per week bijeenkomen voor
een ochtendgebed, waarin een
Bijbelse passage centraal staat.
Daarnaast is er in de korte liturgie ruimte voor zang en gebed.
Door voorafgaand aan alle andere dingen van de dag samen te
komen, vinden we meer ruimte
bij en in onszelf om verhalen te
laten rondzingen. Een mooi begin
van de dag en om de aanloop
naar Pasen te verdiepen!
Vanaf 19 februari om 07.30 uur
op dinsdag en donderdag, ingang
via de kosterij van de Nicolaïkerk.

Ochtendgebed
De veertigdagentijd biedt een
mooie gelegenheid om tijdens de
gewone werkweek samen de dag

Filmavond
Op dinsdag 24 februari is er een
avond rond de film Shine (Scott
Hicks, 1996). Het waargebeurde

* Ook dit seizoen volop aandacht
voor het nieuwe Liedboek in de
Nicolaïkerk.

en aangrijpende verhaal van het
Australische muzikale Joodse
wonderkind
David
Helgott.
Davids vader heeft als motto
‘Alleen de sterksten overwinnen’ en dat betekent dat David
de beste pianist ter wereld moet
worden.
Maar als blijkt dat David talent
heeft en zelfs een beurs wint
voor een studie in Londen, mag
hij daar niet heen, want pa heeft
wel meer motto’s, zoals: ‘Vertrek
uit huis staat gelijk aan verraad
aan de familie’. David vertrekt
toch en wordt door vader verstoten. Zijn muzikale triomfen
in Londen kunnen zijn schuldgevoelens niet overstemmen. Na
de film willen we hier met elkaar
over doorpraten. Iedereen van
harte welkom!
De filmavond begint om 20.00
uur in de Tuinzaal van het
Centraal Museum, ingang aan de
Nicolaasdwarsstraat.
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Veranderingen in de ouderenzorg (1)
Tot nu toe hebben wij als ouderenwerkers weinig geschreven over de grote
veranderingen in de ouderenzorg. Allereerst omdat er elders al heel veel
aandacht voor bestaat. Maar ook omdat het lange tijd nog niet duidelijk
was wat deze veranderingen concreet gaan betekenen. Intussen komen
wij in ons werk al zoveel voorbeelden tegen, dat we daaraan op deze plek
aandacht willen besteden. En we willen enkele adviezen geven. Die komen
eveneens in een vervolgartikel te staan.
Arjen de Groot en Irene Stok
De veranderingen in de
zorg houden allereerst een
grote bezuinigingsoperatie
in: de overheid gaat met
ingang van dit jaar minder
zorg vergoeden. Of dat nu
thuiszorg is of de zorg die
in verzorgingshuizen wordt
geboden.
Wat de thuiszorg betreft, verandert er organisatorisch ook veel.
Taken zijn door de landelijke
overheid doorgeschoven naar
gemeenten en zorgverzekeraars.
Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de praktische ondersteuning aan huis, met name de
hulp in de huishouding. En verder: aanpassingen aan de woning,
vervoer, rolstoelen, maaltijdservice, dagbesteding en dergelijke.
De verzekeraars zijn nu verantwoordelijk voor de lichamelijke
verzorging en verpleging aan
huis, via de wijkverpleging.
Keukentafelgesprekken
Gemeenten en verzekeraars
letten goed op de centen maar
willen ook maatwerk bieden.
Zij gaan opnieuw na wat mensen nodig hebben. Bijvoorbeeld
in de vorm van ‘keukentafelgesprekken’. Dit zijn gesprekken
met een hulpverlener van de
gemeente of een wijkverpleegkundige waarin met u wordt bekeken welke ondersteuning en
zorg u precies nodig heeft.
Voor wie in een instelling (verzorgingshuis of verpleeghuis)
verblijft, verandert er minder.
Alleen wordt het veel minder makkelijk om een indicatie
voor een zorginstelling te krijgen. Ouderen blijven dus langer
zelfstandig wonen. En wie wel
terecht kan in een zorginstelling, zal merken dat de zorg daar
minder is geworden.

Transitie is een feit
Er zijn allerlei principiële bezwaren tegen of juist argumenten
vóór deze hele operatie (‘transitie’) te bedenken. Er valt ook
veel te zeggen over het idee dat
familie en buren wel bij kunnen
springen. Maar de ‘transitie’ is een
feit. Van belang is hoe wij ermee
omgaan. We willen de informatie
daarom concreet houden. Wat
merkt u er zelf van? Waar moet u
op letten?
Voorbeelden die wij tegenkomen
Gelukkig blijft de gemeente
Utrecht huishoudelijke hulp financieren, maar veel ouderen hebben al te horen gekregen dat zij
minder uren huishoudelijke hulp
(vergoed) krijgen. Geen drie maar
anderhalf uur per week bijvoorbeeld. Andere ouderen wachten
nog op een ‘keukentafelgesprek’
met de gemeente over de ondersteuning die zij ontvangen.
Wat wij verder merken is dat wie
in een zorginstelling verblijft, niet
per se beter af is. Er is intussen
zoveel bezuinigd op de zorg in
de instellingen, dat ook daar het
devies is: cliënten moeten zoveel
mogelijk zelf doen. Als er toch
hulp nodig is, bijvoorbeeld bij
het aankleden, moet je soms lang
wachten want er is weinig personeel.We horen dit soort verhalen
steeds vaker.
Waar op letten bij het
keukentafelgesprek ?
De ouderenbond ANBO geeft
een paar nuttige tips voor het
geval u nog wacht op een keukentafelgesprek met de gemeente.
Overigens blijkt de gemeente
Utrecht soms te bellen in plaats
van langs te komen. Er worden
telefonisch wel vragen gesteld,
maar de boodschap blijft meestal
dat men nog maar anderhalf uur
huishoudelijke hulp per week
krijgt.

Maar des te belangrijker is het
dat u zich goed voorbereidt op
het gesprek met de gemeente en
voor uw belangen opkomt. Hier
volgen de tips:
1. Denk na wat u nu en eventueel op langere termijn nog
zelf kan en wil blijven doen.
2. Doe u niet gezonder of sterker voor en leg eventuele
medische verklaringen/prognoses klaar die iets over uw
ziekte(verloop) zeggen.
3. Overleg vooraf met uw mantelzorger (kinderen, andere
familie, vrienden) of zij bereid
zijn u te willen helpen zo lang
u hulp nodig heeft.
4. Denk goed na over wat voor
soort ondersteuning u nodig
heeft om langer zelfstandig
thuis te blijven wonen (denk
ook aan aanpassingen in de
woning).
5. Informeer naar de hoogte van
uw eigen bijdrage. Soms is die
zo hoog dat het voordeliger is
om de hulp of zorg zelf te regelen.
Bezwaar maken
Ook al gaat de gemeente nu standaard uit van anderhalf uur huishoudelijke hulp per week, u heeft
recht op een fatsoenlijke weging
van uw hulpvraag. U mag beroep
aantekenen tegen de uiteindelijke
beslissing. Of kunt eerst aankloppen bij het meldpunt van de ge-

meente Utrecht als u het idee
heeft in de knel te komen:
e-mail:
knelpuntenzorg2015@utrecht.nl
telefoon: (030) 286 0000.
Geef uw eigen contactgegevens
op, als u via e-mail contact zoekt.
Voor de duidelijkheid: dit alles
gaat dus over de praktische ondersteuning die de gemeente
Utrecht biedt. Als het om lichamelijke verzorging en verpleging
gaat, komt de wijkverpleegkundige in beeld. Vanzelfsprekend is
het van belang dat men zich ook
op een gesprek met hem of haar
goed voorbereidt.
Servicewoningen
We willen, vanuit onze ervaring,
nog een advies geven, Misschien
overweegt u te verhuizen naar
een appartement in een ‘servicecomplex’, zoals een aanleunwoning, vanuit het idee dat u daar
meer zorg ontvangt dan in een
reguliere woning. Zorgcentra
verhuren ook steeds vaker kamers die leeg komen te staan
als
‘service/zorgappartement’.
Realiseert u zich goed dat het
voor de verzekeraar niet uitmaakt waar u woont. U krijgt
in een servicewoning dezelfde zorgkosten vergoed. Het is
een zelfstandige woning met
huisnummer. Alle extra zorg
en ondersteuning die u mogelijk van het huis ontvangt,
zult u zelf moeten betalen.

Er zitten voordelen aan het
wonen in bijvoorbeeld een aanleunwoning, want u kunt in het
zorgcentrum waar de woning tegenaan leunt makkelijk aanschuiven aan de maaltijd en meedoen
met activiteiten. Maar ook daarvoor wordt een (steeds hogere)
bijdrage gevraagd. En niet alle servicewoningen leunen tegen een
zorgcentrum aan.
Kerken
Het is belangrijk dat kerken nagaan wat de gevolgen van de
‘transitie’ voor het pastoraat
en de diaconie zijn. Daar komen
we in een volgende aflevering op
terug.
Ook is het goed als kerken zich
realiseren – dat mogen de voorbeelden duidelijk maken – dat
de verschillen tussen rijk en arm
kunnen toenemen. Immers, wie
het geld heeft om zelf huishoudelijke hulp te betalen, heeft minder
last van de bezuinigingen op de
gesubsidieerde thuiszorg dan wie
geen grote beurs heeft.
Mocht dit artikel vragen oproepen of zit u echt in de knel, neem
gerust contact met ons op.
Arjen de Groot,
arjendegroot@protestantutrecht.nl of 06-4096 7674
Irene Stok,
i.stok@protestant-utrecht.nl
of (030) 2737 540
ouderenwerkers van de PGU

DRIE MIDDAGBIJEENKOMSTEN IN DE DOMKERK

De kunst van het ouder worden

* Ds Netty de Jong-Dorland.
Ds Netty de Jong-Dorland
Op dinsdagmiddag 17 februari, 3 en 17 maart om 16.00
uur vinden er in het Domcafé
van de kerk drie bijeenkomsten plaats rondom het
thema: de kunst van het
ouder worden.
Ouder worden is een kunst.
Wanneer ben je oud? Kun je het
aanvaarden dat je echt ouder

wordt? Er wordt veel over ouderdom geschreven en in politiek en
zorg is de ouderdom een hot item.
Ook in de literatuur is er veel aandacht voor. Zo schreef predikant
en Trouw-columnist Jean-Jacques
het boek ‘Meer geluk dan grijsheid’,
over de spiritualiteit van ouder
worden. Maar wat als jezelf ouder
bent en er veel om je heen verandert?
Negatief?
In onze samenleving wordt ouder
worden vaak alleen maar als iets
negatiefs gezien. Ouder worden ís
ook niet gemakkelijk, zeker wanneer verlies op verschillende fronten een rol speelt. Maar kun je de
ouderdom ook leren zien als een
uitdaging, als een kans die je uiteindelijk vrede en vreugde wil geven.
Hoe kunnen we elkaar daarin
steunen? En wat betekent geloof

daarin? Verandert het misschien als
je ouder wordt?
Op drie middagen praten we hier-

over met elkaar onder leiding
van ds Netty de Jong-Dorland.
Iedereen vanaf 65 jaar is welkom.

Info en opgave: ds Netty de JongDorland, e-mail: predikant@domkerk.nl, telefoon 2400 660.

* Ouder worden...
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Citypastoraat
Domkerk

dagavond van de maand in de
Domkerk. Ook hierin komt alles
samen; de liturgie wanneer wordt
afgesloten met de completen, de
muziek gedurende de avond en de
schoonheid van het gebouw.
Welkom in de Domkerk. Meld je
aan voor de digitale nieuwsbrief
via nieuws@domkerk.nl. We zijn
ook te volgen op www.domkerk.
nl, op facebook via Citypastoraat
Domkerk Utrecht en op Twitter
via @DomkerkUtrecht.

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

www.domkerk.nl
De Domkerk heeft een topjaar
gehad als het gaat om het aantal
bezoekers. In 2014 bezochten
324.269 mensen de Domkerk.
Het is bijna niet voor te stellen…
Mensen komen om de gotische
kerk te bezoeken, een kaars aan
te steken, als toerist of als pelgrim.
Kern van de Domkerk en alles
wat er gebeurt is liturgie, muziek
en de schoonheid van het gebouw. Op verschillende manieren
komt dit bij elkaar. Allereerst in de
dienst van Schrift en Tafel op zondagochtend, daarnaast ook in het
ochtendgebed, de middaggebeden
en de vieringen. Iedere zaterdag is
er de Zaterdagmiddagmuziek, ook
al meer dan veertig jaar een rots
in branding.
Een nieuwe loot aan de stam is
Night of Light, elke derde zater-

EUG Oekumenische
Studentengemeente
(Janskerk)

www.eug-janskerk.nl
In de vastenperiode is in de
Janskerk voedsel het onderwerp
voor de lezingen. In de cyclus
‘Voedsel is halal’ reflecteren en
mediteren we vanaf 18 februari over voedsel en onze omgang
ermee. Om deze reflectie en
meditatie te ondersteunen zijn

WIJKNIEUWS
er creatieve avonden, waarin we
gaan tekenen (ook voor mensen die niet kunnen tekenen). De
eerste avond verbeelden we de
vraag: wat wil je met je vasten? De
tweede avond geven we vorm aan
het thema ‘jij en voedsel’ en de
derde avond gaat over ‘jij, voedsel en de wereld’. De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 17
februari om 20.00 uur. Stuur voor
informatie en opgave een mail
naar Carolien Oostveen, mail@
carolienoostveen.nl.
Eerder deze maand, op woensdagavond 11 februari om 20.00
uur, is de eerste van twee avonden over De ‘Naardense Bijbel
herzien’. In 2004 kwam de
Naardense Bijbel uit, vertaald
door Pieter Oussoren. Hierna zat
Oussoren niet stil en zo kwam er
in 2014 een herziene editie uit,
nog consequenter op de grondtekst geijkt. We kijken samen naar
enkele opvallende veranderingen,
bijvoorbeeld neologismen als
‘oordeel-oompjes’ (huichelaars),
‘schimmenrijk’ (hel) en ‘uiteenwerper’(duivel). En hoe begint de
bijbel? Dit is een verkenning. De
vragen van deze avond leggen we

op 4 maart voor aan de vertaler
zelf. Stuur voor informatie en opgave voor deze avond een mail
naar Harry Pals, hpals@xs4all.nl.
Beide activiteiten hebben plaats
aan de Oudegracht 33, sinds eind
januari dit jaar de nieuwe plek
voor de EUG voor de doordeweekse activiteiten.

Johannescentrumgemeente

Johannescentrumgemeente
voor zoekers en zieners

www.johannescentrum.nl
De eerste drie zondagen in februari zijn voor de Johannes
centrumgemeente de zondagen
waarop wij ons project over
de Handelingen van de apostelen afronden. De mensen van de
weg, in de persoon Paulus en zijn
reisgenoten, zijn inmiddels voor
de derde keer met hun visioen
op rondreis door het MiddenOosten. Zij brengen de boodschap over Gods nieuwe begin
in Jezus Christus met passie. De

AGENDA
* Werken van Henk
Pietersma te zien op
dubbeltentoonstelling in
Domkerk en Nicolaïkerk,
vanaf 21 februari.
dagelijks (behalve
zondag)
12.30 uur Domkerk,
middaggebed
elke maandag
7.00 uur Domkerk,
ochtendgebed
elke woensdag
17.30 Johannescentrum,
Hanna’s herberg
elke donderdag
8.30 Johannescentrum
ochtendgebed
elke dinsdag- en
donderdagochtend vanaf
19 februari tot Pasen
7.30 uur Nicolaïkerk,
ochtendgebed (ingang
via kosterij)
---------------

dinsdag 3 februari
20.00 uur, Oranjekapel
‘Ik geloof in Zuilen’
- vertelling Wim van
Scharenburg
woensdag 4 februari
20.00 uur Nicolaïkerk,
Liedboekavond over
liederen Veertigdagentijd
en Pasen
donderdag 5 februari
14.30 uur Marcuskerk,
ouderensoos met
Gottfried van Eck
met zijn programma
‘Lechajim’
14.30 uur
Wilhelminakerk,
inloopmiddag Bettina
van Santen vertelt over
Oud-Utrecht
19.45 Johannescentrum
filmavond, zaal open
19.15 uur
20.00 uur De
Wijkplaats (Lombok),
themaconcert (fluit,
piano, mezzosopraan)
rond componist Jesús
Guridi

zaterdag 31 januari
15.00 uur Oranjekapel,
jubileummiddag
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek
- Messe de Tournai
in Purificatione door
Cantores Martini
zondag 1 februari
15.30 uur Bethelkerk,
Zuilen Zingt op
Kerkcafézondag
16.30 uur Nieuwe
Kerk (Wittevrouwen),
Leerhuis op
Zondag:Vrijheid of
verantwoordelijkheid

* Ton Vink spreker bij
Utrecht Lezing op 25
februari.
vrijdag 6 februari
15.30 uur De Wijkplaats,
afscheid Marja Bakker

zaterdag 7 februari
10.00 uur Nikolakommuniteit
(Maliesingel 63) start
‘Bidden met de benen’
wandelen in een
bezinnende sfeer
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek
met Cantores Martini
(motetten)
zondag 8 februari
20.00 uur,
Dominicuskerk,
Kenniscafé: prof. Erik
Borgman over ‘De
blinde vlek voor religie’
zondag 8 februari
19.30 uur Nieuwe Kerk
(Wittevrouwen), MEERavond
dinsdag 10 februari
20.00 uur Nicolaïkerk
(kosterij), leerhuis rond
Genesis
woensdag 11 februari
19.00 uur Oranjekapel,
Bidden met en voor
elkaar
20.00 uur Oudegracht
33, de Naardense
Bijbel herzien - samen
verkennen
vrijdag 13 februari
19.45 uur
Johannescentrum
filmavond, zaal open
19.15 uur
zaterdag 14 februari
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek
met Domorganist Jan
Hage

dinsdag 17 februari
20.00 uur Oudegracht
33, eerste avond van
‘Vasten verbeeld’

* Erik Borgman spreker bij
Kenniscafé in Dominicus
kerk op 8 februari.
donderdag 19 februari
14.30 uur Marcuskerk,
ouderensoos met René
Kil over leven en werk
van W.G. van der Hulst
14.30 uur
Dominicuskerk,
Contactmiddag 55+
(Utrecht-West)
20.00 uur, de Wijkplaats,
Taizé jongerenvesper
vrijdag 20 februari
10.00 uur Parc
Transwijk, leerhuis
onder leiding van ds
Hans Koops
zaterdag 21 februari
13.00 uur Nicolaïkerk,
boekpresentatie
kunstenaar
Henk Pietersma
(dubbeltentoonstelling
ook in Domkerk tot 19
april)
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek
met barokensemble:
‘Klaagliederen van
Jeremia’ van François
Couperin

zondag 22 februari
19.30 uur De Wijkplaats,
Vredeskring (viering
samen met Ubuntuhuis)
dinsdag 24 februari
20.00 uur Nicolaïkerk
(Tuinzaal), filmavond
Shine (Scott Hicks,
1996)
woensdag 25 februari
14.00 uur Parc
Transwijk, Utrecht
Lezing: Keuzes rond ons
levenseinde
19.00 uur Oranjekapel,
Bidden met en voor
elkaar
donderdag 26 februari
14.30 uur,
Dominicuskerk,
Oecumenische
seizoenslezing over
‘arm en rijk’
20.00 uur Oranjekapel,
veertigdagenbezinning
Iona, met Jandirk Pronk
en Erna Treurniet
zondag 1 maart
16.30 uur Nieuwe
Kerk (Wittevrouwen),
Leerhuis op
Zondag:Vrijheid of
verantwoordelijkheid
woensdag 4 maart
20.00 uur Oudegracht
33, de Naardense Bijbel
herzien - in gesprek
met de vertaler Pieter
Oussoren
donderdag 5 maart
20.00 uur Bethelkerk,
veertigdagenbezinning
Thomas à Kempis, met
Gerard van ‘t Spijker
vrijdag 6 maart
18.00 uur Oudegracht
33, eerste avond
Rouwkost
(rouwverwerking).
Contact vooraf met
Liesbeth Timmers,
liesbeth.timmers@
tiscali.nl, is noodzakelijk.

reacties zijn echter verdeeld. Er
zijn er die zich enthousiast bij
deze nieuwe beweging aansluiten,
er zijn er ook die haar met hand
en tand bestrijden. Een dringende vraag is hoe wij kunnen leren
van het verleden zodat we niet
in oude fouten vervallen, maar
op de vleugels van de Geest, met
een visioen voor ogen, nieuwe
wegen zullen banen naar vrede
en vriendschap. ‘Niet verdeeld
maar samen, niet met haat maar
met liefde’, om nog een keer
het bovengenoemde lied te citeren. We lezen op 1 februari uit
Handelingen 19 (Paulus te Efeze)
op 8 februari uit Handelingen 20
(afscheid van Efeze) en op 15 februari sluiten we met een ‘Verhaal
halen’ viering de serie af vanuit
Handelingen 21 en 22, waarin het
onder andere gaat over de arrestatie van Paulus.
‘Wij gingen in leegte’. Onder
deze titel gaan we op woensdag
18 februari de veertigdagentijd
in. Leegte en chaos zijn bijbelse
woorden voor een wereld waar
mensen zich verloren voelen, aan
zichzelf overgelaten, zonder toekomst in het verschiet. De wereld
is vol van mensen voor wie het
leven er zo uitziet. Vluchtelingen,
mensen in oorlogsgebieden, mensen tussen wal en schip, mensen
die geteisterd worden door onheil. Soms lijkt het ver weg en
soms is het ineens heel dichtbij.
Als het je treft, voel je je ver van
huis en vraag je je af: hoe nu verder.
We zullen ons in de vieringen op
weg naar Pasen laten inspireren
door verhalen uit de hebreeuwse
bijbel. Op zondag 22 februari is
dat het verhaal over Noach en
de regenboog (Genesis 6-9) en
op 1 maart gaat het over Elia op
de berg van God (1 Koningen 19:
9-18).
Over het paasoratorium ‘Daar is
het daglicht’ met als opmaat het
lied ‘Wij gingen in leegte’ staat elders in dit nummer een bericht.

MarcuskerkWilhelminakerk

www.marcus-wilhelminakerk.nl
Zondag 1 februari is de voorganger in de Marcuskerk ds Nine
Meijnen. In de Wilhelminakerk
gaat ds Marian van Giezen voor
in een feestelijke viering waarin
Zouy Makkink wordt gedoopt.
Om 17.00 uur is er een vesper in
de Nicolaïkerk. Zie verder onder
vespers in Zuidoost.

Uitslag taaltest
Spelling: 1c, 2a, 3a, 4b, 5c
Corrigeer de fouten:
Absalom, sms’te, entertainde,
geïnterpreteerde, overjarige,
Jesus-Nikes (‘Jezus-Nikes’ mag
ook), jaren 60.
Beoordeling van uw score:
0-3 missers: halleluja! Grote
kans dat u op 19 juni met de
trofee van het Groot Utrechts
Kerkdictee naar huis gaat.
4-7 missers: door het oog van
de naald! De hoop op het ereschavotje is nog niet verloren.
8 missers en meer: sakkerloot!
Maar kop op! Het is het Laatste
Oordeel niet. Doe gewoon
gezellig mee met het Groot
Utrechts Kerkdictee.

in de stad
Zondag 8 februari is de voorganger ds Hans Koops. Zondag 15
februari is er een oecumenische
dienst in de Marcuskerk, waarin
voorgaan ds Hans Koops en pastor Hans Harmsen.
De voorganger in de Wilhelminakerk is op het moment van
schrijven nog niet bekend. Om
17.00 uur is er een vesper in de
Marcuskerk. Zie verder het bericht over de vespers op pagina 3.
Woensdag 18 februari is het
begin van de Veeertigdagentijd.
Wij zijn uitgenodigd voor de
aswoensdagviering in de Gertrudiskerk aan de Amaliadwarsstraat. Zondag 22 februari, zondag Invocabit, is de voorganger
ds Harry Zeldenrust. We starten
met het veertigdagenproject ‘Pelgrimage’. Om 17.00 uur is er een
vesper in de Marcuskerk. Zie het
bericht op pagina 3. Woensdag
25 februari is er om 19.00 uur
een oecumenische vesper in de
Johannes-Bernarduskerk aan de
Oranje-Nassaulaan.
Marcuswijk
Per 1 januari is Bob van der
Linde uit Amersfoort benoemd
als organist in de Marcuskerk. In
de viering van 25 januari is hij in
de bediening gesteld. We hopen
dat hij zich snel thuis zal voelen
in onze geloofsgemeenschap.
Onlangs hebben we in het pastoraal overleg een lijst gemaakt
van alle ingeschreven gemeenteleden van 75 jaar en ouder die
bij ons niet bekend zijn. Samen
met Irene Stok, ouderenpastor
van de PGU, hebben we vervolgens een plannetje opgesteld om
deze groep te gaan bezoeken en
te vragen wat de mensen van de
kerk verwachten.Voordat het bezoek plaatsvindt, ontvangen de
mensen een brief met de naam
van degene die op bezoek komt
en met een korte uitleg over de
bedoeling van het bezoek. Men
is dus voorbereid. Wij zijn nu op
zoek naar enkele vrijwilligers
die ons hierin willen ondersteunen. Concreet betekent het dat
elke vrijwilliger ongeveer zeven
mensen bezoekt. Als u mee wilt
werken is er het aanbod van een
instructieavond waar we praten
over hoe de mensen te benaderen, hoe je wat dóór kunt vragen
en wat je kunt doen bij mensen
die negatieve ervaringen hebben
met de kerk. We hopen in mei
deze ronde door de wijk af te
sluiten. Van harte hopen wij dat
u en jij reageren bij Hanneke VisDamminga of ds Hans Koops.
De zanghalfuurtjes zijn weer begonnen. Noteert u vast 1 maart
en 22 maart. Het leerhuis ‘Judas,
vriend of verrader?’ start op 3
maart. Zie voor meer informatie
het artikel elders in dit nummer.
Op 5 februari komt Gottfried
van Eck met zijn programma
Lechaim! (‘op het leven!’) bij de
ouderensoos van de Marcuskerk.
Op 19 februari vertelt René Kil
over leven en werken van W.G.
van de Hulst. We beginnen 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 worden 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
In de Huiskamer van de
Schildersbuurt (Hobbemastraat
41) is elke week inloop op donderdag van 14.30 tot 16.00 uur.
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Iedereen is dan welkom voor
een kopje koffie/thee, gezelligheid en een praatje. Op 5 februari is Bettina van Santen onze
gast. Zij is medewerker van de
Archeologische Dienst Utrecht
en kan boeiend vertellen over de
stad in vroeger tijden.
Eens per twee maanden wordt
in een groepje gewandeld in
een bezinnende sfeer, onder het
motto: ‘Bidden met de benen’.
Dit initiatief is ontstaan vanuit
de Aloysiuskerk, maar breidt
zich oecumenisch over heel
Utrecht uit. Kom eens meedoen
en ervaar hoe weldadig zo’n
wandeling kan zijn. De eerstvolgende wandeling is op 7 februari
vanuit de Nikola-kommuniteit,
Maliesingel 63. De wandeling begint om 10.00 uur met een kort
gebed. Aansluitend wordt er
ruim een uur gelopen, de eerste
twintig minuten daarvan in stilte.
Tevoren aanmelden wordt op
prijs gesteld, spontaan aansluiten
is ook mogelijk. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Informatie en eventueel aanmelden kan bij Frans Saarberg,
telefoon 06-2625 0597.
Op 12 januari overleed in de
leeftijd van 88 jaar Geertje
Ton-Stoffelsen. Zij
woonde
eerst met haar gezin en later alleen meer dan vijftig jaar aan
de Detmoldstraat. Met groot
genoegen ontving zij daar haar
kinderen en kleinkinderen. In de
afscheidsdienst op zaterdag 17
januari lazen we Psalm 23, over
geborgenheid bij de Eeuwige.
Daarna hebben wij haar te ruste
gelegd in het graf bij haar echtgenoot op begraafplaats Tolsteeg.

www.nicolaikerk.nl
Zondag 1 februari, de vierde
zondag na Epifanie, gaat ds Jos
de Heer uit Ouderkerk aan de
Amstel voor. Ko Zwanenburg
is organist. Deze zondag lezen
we een spannend tweeluik van
verhalen uit het evangelie naar
Johannes waarin een hele serie
onmogelijke ontmoetingen staat.
In deze dagen van IS-terreur en
geweld komt opnieuw de eeuwige vraag van alle samenlevingen op: hoe zijn wij medemens,
medegelovige en hoe verdragen
wij elkaar met zoveel verschillen. En hoe verbinden wij ons
met elkaar en met de Eeuwige?
Alma van Bommel wordt in deze
dienst bevestigd in het ambt van
diaken. Om 17.00 uur is er een
vesper in de Nicolaïkerk.
Op 8 februari is de jaarlijkse
scholendienst met leerlingen en
medewerkers van de W.G. van de
Hulstschool. Het verhaal van de
blindgeborene uit Johannes 9 zal
worden uitgespeeld en ds Dirk
Neven is de voorganger. Behalve
het spelen van het verhaal hebben de kinderen hun inbreng bij
de liedjes, gebeden en collectes.
Zondag 15 februari gaat ds Aline
Barnhoorn voor en Berry van
Berkum is organist. De lezingen zijn 2 Koningen 5: 1-15b en
Marcus 1: 40-45. Veertig dagen
na het feest van Epifanie, de drie
koningen, gaat het over een koning die zijn heil zoekt bij de
koning van Israël. Zijn bevelhebber moet genezen van huidvraat,
maar wordt doorgestuurd naar
de profeet, die hem geneest.
Voor niets, zonder geschenken te willen aannemen. In het
Marcusevangelie wordt ook een
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mens bevrijd van zijn huidvraat.
Het goede nieuws kan niet geheim blijven. Wie bevrijd is uit de
gevangenschap van zijn ziekte is
dankbaar. Daar past psalm 32 bij.
Om 17.00 uur is er een vesper in
de Marcuskerk.
Woensdag 18 februari zijn we
om 19.00 uur welkom voor de
viering van Aswoensdag in de St.
Gertrudiskerk aan de Amalia
dwarsstraat 2 in Rivierenwijk.
Zondag 22 februari, de eerste
zondag van de Veertigdagentijd,
een periode waarin we worden geroepen om tot inkeer en
omkeer te komen. Deze zondag
klinkt Marcus 1 : 12-15, waarin
Jezus veertig dagen lang verzocht
wordt in de woestijn. Een proefperiode, ook voor Jezus, om zich
voor te bereiden op zijn taak in
de wereld, waarin een onheilige
wanorde heerst, waarin de dingen door de war zijn gegooid.
Dat is precies ook de naam van
satan die Jezus verzoekt: diabolos, duivel: de verpester, de
wanordemaker. Tenach-lezing is
Genesis 9 : 8-17, over Gods verbond met Noach. Voorganger is
ds Dirk Neven en organist is Ko
Zwanenburg.

www.nk-utrecht.nl
In januari is de MEER-avond gestart met een serie over de psalmen. Met Ron Becker, oud-lid en
grondlegger van de MEER-avond,
verdiepten we ons in psalm 73
over het waarom van het lijden.
Later in januari vond de gebedsweek voor de eenheid plaats.
Het thema van de Week van
Gebed was: ‘Dorst?’. Voor de
Nieuwe Kerk is het gebed één
van de speerpunten uit de plannen voor dit seizoensjaar. Binnen
de Nieuwe Kerk hebben wij de
ervaring dat gebed veel zegen
heeft gebracht en brengt. Op
zondagavond 18 januari was er
in de Nieuwe Kerk een gebedsavond.
Op dit moment wordt in de
Nieuwe Kerk een cursus discipelschap gegeven. We gebruiken
daarvoor The Aprentice-series
van James Bryan Smith. De eerste groep is een jaar geleden
van start gegaan met deel 1: The
Good and Beautiful God, over de
beelden die wij van God hebben opgedaan en die we in het
evangelie tegenkomen. Deze
groep is nu bezig met deel 2: The
Good and Beautiful Life, over de
Bergrede en hoe die van invloed
kan zijn voor ons geloof en levengroepen. In september is een
nieuwe groep met deel 1 is gestart. Onze missionair predikant
Lydia Kansen over de cursus:
“Het is heel mooi om als groep
met elkaar op te trekken. Naast
de bespreking van de stof en de
bijbehorende geestelijke oefening is er tijdens de avonden veel
ruimte voor stilte en meditatie,
waarvoor elke keer een andere
creatieve vorm wordt gebruikt.”
Naast de discipelschapscursus
gaan we uiteraard door met de
huiskringen, voor de Nieuwe
Kerk een belangrijke pijler. In
de huiskringen behandelen we
het boek De uitdaging van een
christelijke levensstijl’ van Nicky
Gumbel. Twee keer per jaar organiseren we een toerustingsavond
voor kringleiders en de tweede
avond vindt in februari plaats.

Regelmatig mogen we nieuwe
gezichten in de kerk ontmoeten.
We organiseren voor hen een
kennismakingsavond. We willen
een thuis zijn voor alle mensen.
Op 23 februari start weer een
Alphacursus. De Nieuwe Kerk
was zo’n vijftien tot twintig
jaar geleden de eerste kerk in
Nederland die deze kennismakingscursus voor het christelijk
geloof aanbood. We bieden nog
altijd twee keer per jaar een cursus aan die altijd garant staan
voor boeiende gesprekken over
geloven en God.
Voor vragen, e-mail naar scriba@nk-utrecht.nl.

www.tuindorpkerk.nl
Elke maand komen de kinderen
van de twaalf-plusgroep uit de
Tuindorpkerk op vrijdagavond
bij elkaar voor een activiteit en
Nieuwe
TuindorpKerk
eenmaal | op
zondagmorgen
om
Utrecht
te praten over het geloof. Het
thema van de bijeenkomst van
zondag 18 januari was ingegeven
door de gebeurtenissen in Parijs
op 7 januari. Op twee eerdere
bijeenkomsten is er gesproken
over mensenrechten en over
humor in de kerk. Bij mensenrechten ging het onder andere
over vrijheid van meningsuiting.
Bij humor in de kerk is er nagedacht en gediscussieerd over wat
wel en niet kan, over tolereren
en respecteren. Dat konden we
goed gebruiken bij het nieuwe
thema. Er is gekeken naar kranten en tweets van 7 januari. Er is
gesproken over wat de 12-plussers dachten en voelden bij de
gebeurtenissen in Parijs. Over
respect. Over de Bijbel, de Thora
en de Koran. Over wat je vindt
wat wel kan en wat niet kan. Het
ging ook over agressie en zinloos
geweld. We keken en luisterden
naar een oude videoclip van De
Kast. We keken naar agressie in
de Bijbel (Kaïn en Abel), maar
ook naar de ander kant: de liefde (Romeinen 13: 8-10). En we
maakten tweets waarin je alleen
of samen met een andere12plusser een wens opschreef. Hier
volgen er een paar- vrijheid is
OK, zolang je maar wel de juiste
grenzen stelt - houd van mensen,
houd van jezelf - doe normaal ken je grenzen, kwets niemand,
hou van je medemens - doe iedere dag wat goeds - haten is
zinloos en geweld is niet goed remember who the real enemy
is - ken je grenzen en die van
anderen - het nieuws is niet alles,
verspreid licht!

Utrecht-West

www.pktk.nl
Op de eerste twee zondagen van
februari gaat in de Wijkplaats ds.
Pim Brouwer voor. De dienst op
15 februari wordt geleid door
Esther Rodenburg en op 22 februari door ds Marius van Duijn
van De Haven. In Parc Transwijk
zijn de voorgangers respectievelijk Annette Dubois-van Hoorn,
ds Elly Bakker, de heer A.Vaartjes
en ds Jan-Erik Riemens op 22 februari in een dienst van Schrift
en Tafel.
Vrijdag 6 februari neemt Marja
Bakker afscheid als coördinator
van de Wijkplaats. We bedanken
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haar voor haar enorme inzet in
de afgelopen jaren! Op pagina 7
staat een interview met Marja.
Er zijn deze maand diverse ‘lezingen’ in onze wijk: Op woensdag
25 februari bespreekt filosoof
Ton Vink in de Utrecht Lezing
in Parc Transwijk vragen en keuzes rond het levenseinde. Zie de
aankondiging elders in dit blad.
Donderdag 26 februari is de oecumenische seizoenslezing in
de Dominicuskerk – in de reeks
‘Ik en de ander’ spreekt lekendominicaan Thijs Caspers over
het thema ‘arm en rijk’. In het
Kenniscafé op 8 februari in de
Dominicuskerk gaat theoloog
prof. Erik Borgman in op ‘de blinde vlek voor religie’ (zie www.
denieuwedominicus.nl) en u/jij
bent ook welkom bij het leerhuis
van ds Hans Koops op 20 februari in Parc Transwijk en bij de verschillende (jongeren)gesprekskringen.
Op 5 februari is in de Wijkplaats
een themaconcert (fluit, piano,
mezzosopraan) rond de Spaanse
componist Jesús Guridi (zie
www.pianoconcertopmaat.nl).
Op 19 februari is de maandelijkse Contactmiddag 55+ in de
Dominicuskerk. Op zondag 22
februari is in de Wijkplaats de
maandelijkse ‘Vredeskring’: een
moment om op adem te komen
voor iedereen (kring – kaarsen
– zingen – teksten – muziek –
eigen inbreng).

Zuilen (Bethelkerk en
Oranjekapel)

www.protestantszuilen.nl
Zondag 1 februari gaat ds
Hans Kronenburg voor in de
Oranjekapel. Zondag 8 februari vieren we feest; u leest daar
elders in deze Kerk in de Stad
meer over. Er is een dienst van
Schrift en Tafel, met voorganger
ds Mendie Hofma, en de cantorij onder leiding van Jan Koning.
Ook (en juist!) als jarige kerk
moet je nadenken over je toekomst. We hebben dat de afgelopen maanden gedaan samen
met gemeenteadviseur Simon de
Kam. We hebben twee speerpunten vastgesteld: geloofsverdieping
en kerk-zijn in en voor de wijk.
Alles wat we (willen) doen, toetsen we op die twee elementen.
Daarnaast moeten we bij elke
activiteit kritisch kijken naar het
evenwicht in kosten.
Op zondag 15 februari gaat de
echtgenoot van onze wijkpredikant voor; fijn dat ds Coen
Constandse ook een van onze
gastvoorgangers wil zijn! Op zondag 22 februari, de eerste zondag
van de Veertigdagentijd, gaat ds
Mendie Hofma voor. ‘Met open
handen’ is het thema van de kinderen, en alle andere gemeenteleden krijgen daar altijd iets
moois van mee… Na de dienst
is er weer de gelegenheid om
met elkaar na te praten over de
dienst. We delen dan met elkaar
wat er aansprak (aan woorden
of muziek) en zoeken naar de
verbinding van de dienst met de
week die voor ons ligt. En ongetwijfeld zullen we het ook hebben over manieren waarop we
de veertig dagen naar Pasen bewust kunnen beleven.
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‘KidSjes’

REPARATIE

Aanleveren van advertenties:

Klokkenatelier
Jan Haasnoot

advertenties@protestant-utrecht.nl
of telefoneren naar: 030 273 75 40

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.

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

030 - 294 33 44

Vleutenseweg 320, Utrecht.
Tel: 030-6034247
www.klokken-barometers.nl

Steeds op de hoogte
blijven van de nieuw
verschenen boeken
op het christelijk en
kerkelijk erf?
www.boekentafels.nl

HULPVERLENING

•
•
•

Voor al uw klokken en
barometers
(reparatie en verkoop)

Vertrouwelijk
Anoniem
24 uur per dag

www.telefonischehulpdienstutrecht.nl

Boerderij Mereveld

Party & evenementenverzorging
sinds 1938

Veertigdagenkalender 2015
’n Boom opzetten

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

www.kinderdienst.nl

Inlichtingen of documentatie?
Belt u ons:

Tel. 030 - 251 47 80	Fax 030 - 254 34 23

Er zijn de vaste ingrediënten: verhalen, gedichten, gebeden,
teksten die het ‘bomen’ waard zijn en kinderverhalen
van Jantine Heuvelink. De recepten komen dit keer uit
Friesland.

Mereveldseweg 9 3584 LH Utrecht
www.boerderijmereveld.nl

À Dieu

Ds. Joke van der Velden
ISBN 978 90 5263 9499 prijs € 3,50

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

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

Gansstraat 128-130 te Utrecht
Telefoon: 030 – 2516955

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

PCB

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

Verkrijgbaar bij Narratio, www.narratio.nl info@narratio.nl

Al uw wensen in dezen kunnen
verwezenlijkt worden.

Afscheid.
Een mensenleven waardig.

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

Het thema ’n boom opzetten heeft een dubbele bodem.
Je kunt het heel letterlijk nemen en daarbij heeft de auteur
ds. Joke van der Velden Maarten Luther in gedachten die
gezegd heeft: “Als mogen
de wereld vergaat, zal ik
vandaag nog een boom
planten.” Maar figuurlijk is
ook heel toepasselijk voor
deze
Veertigdagentijd.
Mensen die serieus met
elkaar in gesprek gaan
om zich voor te bereiden
op het onmogelijke dat
zij toch willen en durven
geloven: het LEVEN wint
het van de dood.

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

Reisboekhandel

Interglobe
Reisgidsen

Landkaarten
(overzichtskaarten
en deelkaarten
van - bijna - alle
landen ter wereld
*
Vinkenburgstraat 7
3512 AA Utrecht
telefoon 030-2340401

www.narratio.nl
Het adres voor inspirerende
uitgaven, projecten en
tijdschriften.

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

protestantse kerken
binnen de PGU
Bethelkerk *

De M. Keizerlaan
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. P.M.W. v.d. Schans,
IJsselstein
08-02 ds.T. Zijlstra, Utrecht
15-02 ds. G. Blom
22-02 ds. P.M.W. v.d. Schans,
IJsselstein
Blossom

Grave van Solmsstraat 4
Diensten: 11.00 u.
01-02 Eten en vieren
08-02 geen dienst
15-02 Eten en vieren
22-02 geen dienst
Domkerk *

Domplein
Diensten: 10.30 u.
01-02 ds. N.J. de Jong-Dorland
08-02 ds. J. Kronenburg
15-02 ds. J.J. van der Vaart
15-02 15:30 u. dienst van het
Straatpastoraat
18-02 19:00 u.Aswoensdag,
vesper
22-02 ds. N.J. de Jong-Dorland
Vespers, 19.00 u.:
01-02, 08-02, 15-02, 18-02 en
22-02
Evang.-Lutherse kerk

Hamburgerstraat
Diensten: 10.30 u.
01-02 ds. Chr. Karrer, Heilig
Avondmaal
08-02 ds. D. van Loo
15-02 ds. C. van Opstal
22-02 ds. H.G.T. Günther
Evang.-Lutherse kerk

De Wartburg
Kennedylaan
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. K. Storch
08-02 ds.A.A. van den Berg
15-02 ds. K. Storch
22-02 mw.A. van der Schrier
De Haven *

Marco Pololaan 185
Diensten: 16.30 u.
01-02 dhr. G. van der Neut,
Samenkomst
08-02 17:00 u. Havenmaaltijd
15-02 ds. M. van Duijn
22-02 10:15 u. Open Bijbel
studie, Bernadottelaan 42
Jacobikerk *

St. Jacobsstraat
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds.A.J. Zoutendijk
08-02 onbekend
15-02 onbekend
22-02 onbekend
Diensten: 17.00 u.
01-02 ds.A.J. Zoutendijk
08-02 onbekend
15-02 onbekend
22-02 onbekend
Janskerk *
EUG Oek.
Studentengemeente

Janskerkhof
Diensten: 11.00 u.
01-02 ds. H. Pals, koor
08-02 past. M. Milder
15-02 dhr. J. Smit, koor
18-02 ds. J. Nottelman,
Aswoensdag, Cyclus:Voedsel
22-02 ds. H. Pals, 40-I

februari 2015

ke rkd i e n s t e n
Johannescentrum *

M. van Parmadreef
Diensten: 10.30 u.
01-02 ds.T.Wolters,
Brood en beker
03-02 10:00 u. mw. M. van der
Hulst-Caspers, seniorenviering
08-02 past. P. van Mansveld
15-02 Liturgen,Verhaal halen
22-02 ds.T.Wolters, begin
40-dagentijd en Brood en
beker
Marcuskerk *

Wijnesteinlaan
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. N. Meynen
08-02 ds. J.S. Koops
15-02 ds. J.S. Koops
22-02 ds. H. Zeldenrust,
1e zondag Veertigdagentijd
Nicolaïkerk *

De Wijkplaats

Johan Camphuijsstraat 101
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. D.W. Brouwer
08-02 ds. D.W. Brouwer
15-02 mw. E. Rodenburg
22-02 ds. M. van Duijn

andere kerken
Baptisten Gemeente

Utrecht ‘Silo’
Herenstraat 34-36
Diensten: 10.00 u.
01-02 drs. P. Brongers,
Avondmaal
08-02 dhr. P. Egberts
15-02 ds.A. de Boer,
Themazondag
22-02 ds. R. Smit
Doopsgezinde
Gemeente *

Nicolaaskerkhof
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. J. de Heer
01-02 17:00 u.Vespercommissie, ds. M. v. Giezen
08-02 ds. D. Neven,
Scholendienst
15-02 ds.A. Barnhoorn
18-02 Aswoensdag,
dienst in de Gertrudiskerk
22-02 ds. D. Neven

Oudegracht 270
Diensten: 10.00 u.
01-02 14:30 u. ds. C.
Cornelissen, intrededienst
08-02 ds.A. v.d. Zijpp, jong en
ouddienst
11-02 Taizéviering
15-02 ds. I. Reinholt
22-02 DoRedienst in de
Geertekerk

Nieuwe Kerk *

Remonstrantse Gemeente
Geertekerkhof
Diensten: 10.30 u.
01-02 ds. F. Kruyne, m.m.v.
Cantorij
08-02 ds. P. Dronkers,
verteluur, crèche
15-02 ds.A.Wieringa,
Woord- en Tafelviering,
verteluur
22-02 ds. C. Schlette (doopsgezind predikant), DoRe
dienst m.m.v. Cantorij

Bollenhofsestraat
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. N. Dijkstra
08-02 ds. C. van Wieren,
Zendingszondag
15-02 ds. L. Kansen
22-02 ds. P.Warners,
begin 40 dagentijd
Oranjekapel *

Amsterdamsestraatweg
Diensten: 10.00 u
01-02 ds. J. Kronenburg
08-02 ds. M. Hofma,
verjaardag Oranjekapel
15-02 ds. C. Constandse
22-02 ds. M. Hofma,
1e veertigdagentijd
Pieterskerk,

Eglise Wallonne
Pieterskerkhof
Diensten: 10.30 u.
01-02 ds. M. Badry
08-02 ds. M. Badry
15-02 ds. D. Zantingh
22-02 ds. M. Badry
Roobolkapel

Corn. Roobolstraat
Diensten: 10.00 u.
01-02 geen viering
08-02 ds. E.Treurniet
15-02 geen viering
22-02 viering, predikant
onbekend
Tuindorpkerk *

Van Riellaan
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. P.J. Rebel, ZWD
08-02 drs. I. van Keulen
15-02 ds. P.J. Rebel, dienst van
Schrift en Tafel
22-02 ds. E. Oprel,
begin 40 dagen
Wilhelminakerk *

Hobbemastraat
Diensten 10.00 u.
01-02 ds. M. van Giezen
08-02 dienst in de
Marcuskerk
15-02 ds. J.H. Zeldenrust
22-02 dienst in de
Marcuskerk

Geertekerk, *

Gemeenschap
Wladimirskaja
Sint Antoniuskerk

Kanaalstraat 200
Diensten: 10.30 u.
01-02 onbekend
08-02 onbekend
15-02 Vader Paul Brenninkmeijer,Vergevingszondag, de
Goddelijke Liturgie, inluiding
de Grote Vasten, gedachtenis
van de H. Johannes Climacus
22-02 onbekend
Kerk van de
Verkondiging van de
Moeder Gods

Springweg 89
Diensten: 09.00 u.
01-02 tot en met 28-02:
onbekend
Holy Trinity Church

Van Limburg Stirumplein
01-02 9:00 Sung Holy
Communion (English),
predikant onbekend
11:00 All Age Worship Service
with Holy Communion
(English), predikant onbekend
08-02 9:00 Service Sung
Communion (Dutch), sermon
is usually in English, predikant
onbekend
11:00 Sung or Choral
Communion (English),
predikant onbekend
15-02 9:00 Service Sung
Communion (Dutch), sermon
is usually in English, predikant
onbekend
11:00 Sung or Choral
Communion (English),
predikant onbekend

22-02 9:00 Service Sung
Communion (Dutch), sermon
is usually in English
11:00 Sung or Choral
Communion (English),
predikant onbekend
Huis van Vrede

Van Kleffenslaan 1
Diensten: 11.00 u. met
Marokkaans ontbijt
01-02 dhr. H. IJmker
08-02 dhr. G. Koop
15-02 dhr. C. Bakker
22-02 dhr. G. Bosch
ICF Utrecht
Mattheuskerk

Hendrika van Tussenbroeklaan 1a
Diensten: 14.00 u., engelstalig
01-02 dhr. Bonhof
08-02 dhr. Bonhof
15-02 ds. D. Quant
22-02 dhr. J. Bonhof
Jeruëlkapel, *
Vrije Evangelische

Gemeente Ivoordreef
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. R. Meter, Zondag
Werelddiaconaat
08-02 ds. E. Spee, Maaltijd van
de Heer
15-02 ds. D.G. Durieux
22-02 ds. E. Spee,
1e zondag 40-dagentijd
Leger des Heils

Schooneggendreef 27H
Diensten: 10.00 u.
01-02 tot en met 28-02:
onbekend
Nederlands
Gereformeerde Kerk

Jeruzalemkerk
Troosterlaan 65
Diensten: 09.30 u.
01-02 ds. M. Janssens
08-02 ds. F. Gerkema
15-02 ds. M. Janssens
22-02 ds.W.G. Rietkerk
Diensten, 17.00 u.
01-02 ds. M. Janssens
08-02 ds. M. Janssens
15-02 ds. F. Schneider
22-02 ds. J. Cooiman

Oecumenische onderwegkerk Blauwkapel

Kapeldwarsweg
Diensten: zondag 10.30 u.
Er is een winterstop tot
Paaszondag 5 april 2015
Oud-Katholieke
Parochie Utrecht Ste
Gertrudis

Willemsplantsoen 2
Diensten: 10.00 u.
01-02 past.A. Duurkoop,
Opdracht van de Heer in de
Tempel
08-02 past.A. Duurkoop
15-02 past. B.Wallet
18-02 19:00 u.Aswoensdag,
begin van de veertigdagentijd
met oplegging van as
22-02 past.A. Duurkoop,
eerste zondag van de Veertigdagentijd

ziekenhuizen
AZU Stiltecentrum

Heidelberglaan
Diensten: 10.00 u.
01-02 geen dienst
08-02 past. L. Berkhout
15-02 geen dienst
22-02 past. M.Wisse

Diakonessenhuis

Bosboomstraat
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. K.Vos
08-02 ds. F. Kruijne
15-02 ds. I. Haijtink
22-02 past.W. Oldenhof,
Woord- en Tafelviering
St. Antonius ziekenhuis

Soestwetering 1
Diensten: 10.00 u.
01-02 ds. N.Th. Overvlietvan der Veen
08-02 ds. J.J.Tersmette
15-02 ds. N.Th. Overvlietvan der Veen
22-02 ds. C. van Steenis
Willem Arntsz Huis

Lange Nieuwsstraat
Diensten: 10.30 uur
01-02 past. K. van Roermund
08-02 ds. R.Vredenbregt
15-02 ds. B. van Empel
18-02 past. K. van Roermund
22-02 ds. L. Meling

zorgcentra
Alb.van Koningsbruggen

Beneluxlaan
Diensten: 10.30 u.
01-02 tot en met 28-02:
de zondagsdiensten zijn weggevallen
De Lichtkring

Eykmanlaan
Diensten: 17.00 u.
01-02 ds. N. Meynen
08-02 ds. H. Koops
15-02 ds. H. Zeldenrust
22-02 ds. K. Bouman
Rosendael

Indusdreef
Diensten: 10.45 u.
01-02 past.Th. Moorman,
eucharistieviering
08-02 mw. J. Gijzel,
Woord en Tafel
15-02 mw.A. Oldenziel,
Woord en Tafel
22-02 mw.A. Boxman,
Woord en Tafel
Swellengrebel

Burg. F.Andreaelaan
Diensten: 10.15 u.
01-02 geen dienst
08-02 geen dienst
15-02 geen dienst
22-02 dienst,
predikant onbekend
Tamarinde

Neckardreef
Diensten: 10.30 u.
01-02 geen viering
08-02 ds. Jurjens
15-02 mw. Dubois
22-02 mw. Baayen,
1e zondag 40dagentijd
Tolsteeg

Saffierlaan
Diensten: 10.30 u.
01-02 past. P. van Mansveld,
Opdracht van de Heer
08-02 predikant onbekend,
protestants
15-02 predikant onbekend,
rooms-katholiek?
19-02 Aswoensdag, predikant
onbekend
22-02 dhr. G. Krul,
1ste zondag 40dagentijd
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Transwijk

Hof van Transwijk 16
Diensten: 10.30 u.
01-02 mw.A. Dubois-van
Hoorn
08-02 ds. E. Bakker
15-02 dhr.A.Vaartjes
22-02 ds. J.E. Riemens,
begin Veertigdagentijd,
dienst van Schrift en Tafel
Tuindorp-Oost

Winklerlaan
Diensten 10.00 u.
01-02 viering
(predikant onbekend)
08-02 viering
(predikant onbekend)
15-02 viering
(predikant onbekend)
22-02 viering
(predikant onbekend)
Zuylenstede

Perudreef 8
Diensten: 10.00 u.
01-02 dhr. G. Krul
08-02 ds. J.E. Riemens,
dienst van Schrift en Tafel
15-02 ds. B.Wallet
22-02 mw.A. Dubois,
begin Veertigdagentijd

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.
06-02 ds. P.J. Rebel

Zorgcentrum de
Bijnkershoek

Van Bijnkershoeklaan
Diensten: 15.00 u.
01-02 tot en met 28-02:
onbekend
ZATERDAG

Axion locatie Dr. J.N.
Voorhoeve

Van Heuven Goedhartln 3
Diensten: 10.30 u

LEESROOSTER
De komende weken vermeldt het leesrooster
van het Nederlands Bij
belgenootschap de volgende bijbelgedeelten:
zo 1 feb
ma 2 feb
di 3 feb
wo 4 feb
do 5 feb
vr 6 feb
za 7 feb

Kol. 2:6-15
Kol. 2:16-3:4
Psalm 18:1-20
Psalm 18:21-35
Psalm 18:36-51
2 Kor. 1:1-11
2 Kor. 1:12-22

zo 8 feb
ma 9 feb
di 10 feb
wo 11 feb
do 12 feb
vr 13 feb
za 14 feb

2 Kor. 1:23–2:13
2 Kor. 2:14–3:6
2 Kor. 3:7-18
2 Kor. 4:1-6
2 Kor. 4:7-18
2 Kor. 5:1-10
Psalm 32

zo 15 feb
ma 16 feb
di 17 feb
wo 18 feb
do 19 feb
vr 20 feb
za 21 feb

Kol. 3:5-17
Kol. 3:18-4:6
Kol. 4:7-18
2 Kor. 5:11-21
2 Kor. 6:1-13
Exodus 19:1-15
Exodus 19:16-25

zo 22 feb
ma 23 feb
di 24 feb
wo 25 feb
do 26 feb
vr 27 feb
za 28 feb

Psalm 25
Exodus 20:1-17
Exodus 20:18-26
Exodus 21:1-11
Exodus 21:12-25
Exodus 21:26-36
Exodus 21:37–22:8

16

kerk

februari 2015

kerk stad
in
de

30 januari 2015

DUBBELTENTOONSTELLING IN DOMKERK EN NICOLAÏKERK

‘Waar was jij… een passie’
Koos Stekelenburg
Henk Pietersma, beeldend kunstenaar uit
Leeuwarden, maakte in
de afgelopen twee jaar 52
schilderijen rond het thema
van het lijden, sterven en
opstanding van Jezus. In
een dubbeltentoonstelling
worden deze schilderijen
geëxposeerd in twee kerken: de Domkerk en de
Nicolaïkerk. Deze tentoonstelling van 21 februari tot
en met 19 april op de twee
locaties gaat samen met de
verschijning van het nieuwe
boek van Pietersma: ‘Waar
was jij… een passie’, een
uitgave van bijbeluitgever Royal Jongbloed in
Heerenveen.
De lijdensgeschiedenis van Jezus
is binnen alle kunstvormen een
steeds weerkerende inspiratiebron.
De thematiek van de laatste gang
van Jezus, op weg naar zijn uiteindelijke kruisdood, heeft eeuwenlang talloze kunstenaars
geïnspireerd. Schrijvers, beeldend
kunstenaars, componisten, filmers, theatermakers en anderen
lieten zich leiden door het drama
rond recht en onrecht. Bestaande
kunstwerken inspireerden vaak
tot artistieke herbezinning en tot
‘remakes’.
Ook in onze tijd blijkt er binnen de diverse kunstuitingen
nog steeds veel dynamiek te zijn.
Voortdurend wordt gezocht
naar nieuwe vormen en uitdrukkingsmiddelen rond de passiegeschiedenis van Jezus. De
bijbelse geschiedenis wordt nog
steeds verbonden aan de belevingswereld van het heden.
Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd is de periode,
waarin bezinning plaatsvindt op
het lijden en sterven van Jezus, het
drama rond onschuld en verraad,
goedheid en kwaad. In de Stille
Week die aan de paasdagen voorafgaat, wordt extra stilgestaan bij
de kruisdood van Jezus.
Ook Henk Pietersma plaatste
zich de afgelopen twee jaar voor
de uitdaging om vanuit de vier
evangelieteksten rond het lijden
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van Jezus een serie schilderijen
te maken. Vanuit zijn eigen stijlkenmerken maakte hij 52 schilderijen met bijbehorende gedichten.
Bestaande iconografie rond de
passiegeschiedenis blijft in deze
serie werken op afstand. Als positiebepaling kiest hij voor een
verscheidenheid aan personages
rond Jezus’ lijdensweg. Dat zijn de
gebeurtenissen rond Jezus gezien
vanuit de direct betrokkenen zoals
Petrus, Kajafas, Judas, Pilatus, Maria
Magdalena. Bij Pietersma ontstonden de vragen: waar zou ik zijn geweest? Wat zou ik in deze situatie
hebben gedaan? Vandaar zijn keuze
voor een samenhangende titel van
de serie schilderijen: ‘waar was
jij…?’ Dat is ook de titel van het
boek dat is gemaakt met daarin afbeeldingen van alle schilderijen. De
serie werken houdt niet op bij de
graflegging, maar vindt zijn voltooiing in de opstanding.
Boek
Vanaf 21 februari tot en met 19
april zullen alle schilderijen uit
deze serie worden geëxposeerd

op twee locaties in Utrecht, in de
Domkerk en in de Nicolaïkerk.
Het boek dat bij deze dubbelexpositie verschijnt bevat naast de
reproducties van alle 52 schilderijen ook de bijbehorende evangelieteksten in de vertaling van de
NBV, evenals de door Pietersma
geschreven gedichten bij de schilderijen. Hij volgt daarin hetzelfde
concept dat hij toepaste bij zijn
eerdere boek ‘de goedheid op
mijn tong gelegd… een psalter’,
een compleet psalter met daarin
schilderijen naar aanleiding van alle
150 psalmen.
Beide boeken zijn uitgegeven door
Royal Jongbloed Heeren
veen en
bij de tentoonstellingen verkrijgbaar.
De Domkerk is elke werkdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 15.30 uur en
zondag van 13.00 tot 16.00 uur. In
de Nicolaïkerk is de tentoonstelling te bezichtigen van 12.00 tot
16.00 uur op de zondagen: 22 februari, 1, 15, 22, 29 maart en 5, 12
en 19 april. Tevens op zaterdag 28
maart.

Van Jeruzalem naar Rome
In het kader van de reeks ‘Mensen van de
weg, dragers van een visioen’, dit seizoen
het thema van Verhaal halen in de Johanneskerk, gaat het op zondag 15 februari
om 10.30 uur over Paulus.
Hij is terug in Jeruzalem, na een jarenlange
reis die hem, in onder andere Athene, Filippi, Korinte, Efeze, Milete, Tyrus en Caesarea bracht. Paulus, een man zonder vaste
woon- of verblijfplaats: ‘Een vreemdeling
ben ik op aarde.’ Maar in Jeruzalem is hij
thuis, of toch niet? Paulus wordt door de
leiders van de gemeente van Jeruzalem, Jakobus en zijn metgezellen, ‘met vreugde
ontvangen’. Maar die vreugde is vermengd

met vrees. Het Pinksterfeest nadert, de
stad is vol pelgrims, onder anderen met
Joden uit de diaspora, uit Asia en de grote
Griekse steden waar Paulus met zijn prediking zo veel opschudding heeft veroorzaakt.
De ekklesia van Jeruzalem leeft in redelijke
harmonie met de synagoge, maar Paulus
kan roet in het eten gooien, hij is volgens
velen te ver gegaan. En dat gebeurt dan
ook, ook nu neemt Paulus geen blad voor
de mond. Het loopt erop uit dat hij gevangen genomen wordt en uiteindelijk op
transport wordt gesteld naar Rome. Is dan
alles tevergeefs geweest?

* Werk van Pietersma.
Boekpresentatie
De boekpresentatie van: ‘Waar
was jij… een passie’ heeft plaats
op zaterdag 21 februari in de Nicolaïkerk en vormt tevens de
officiële opening van de beide
exposities. Tijdens deze presentatie wordt passiemuziek ten
gehore gebracht door enkele solisten onder leiding van Ko Zwanenburg, de cantor van de Nicolaïkerk.
De boekpresentatie in de Nicolaïkerk begint om 13.00 uur en duurt
ongeveer een half uur. Daarna is
er gelegenheid de tentoonstelling
te bezichtigen. Ook is er dan nog
ruimschoots gelegenheid om kennis te nemen van de schilderijen
in de Domkerk en vervolgens het
Zaterdagmiddagconcert bij te
wonen.
Tijdens dit concert, dat om 15.30
uur begint, speelt het Barokensemble van de Domcantorij ‘Leçons
de ténèbres’ (Klaagliederen van
Jeremia) van François Couperin
(1668-1733).
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