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kerk    stadin 
de januari
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Marcuskerk: 1958-2018
Op 24 april 1958 werd de 
Marcuskerk in Hoograven in 
gebruik genomen. Op 7 januari 
2018 wordt de laatste viering van 
de wijkgemeente Marcuskerk 
gehouden. Het afscheid moeten 
nemen van een vertrouwd 
gebouw brengt verdriet met 
zich mee, zo schrijft Anne-Marie 
Rutgers die tevens gedag zegt 
als wijkcorrespondent.

In klanken... geloven
“Soms, als de tekst goed tot 
je doordringt, zing je met 
meer vreugde over alles dat 
in je leven meer verdieping 
heeft gegeven, of je wordt 
zo geraakt dat je nauwelijks 
verder kunt zingen.” Citaat 
van Ella Schoonhoven die 
in de nieuwe rubriek ‘In 
klanken...geloven’ het spits 
afbijt.

Werelddiaconaat
Met de Watersnoodramp 
in 1953 begon feitelijk het 
Werelddiaconaat. Uit alle 
delen van de wereld kreeg 
ons land toentertijd hulp, zoals 
zesduizend kisten sinaasappels 
uit Israël en vijf ton juten 
zakken uit India. Goed 
voorbeeld deed goed volgen. 
al 65 jaar lang. Op 4 februari 
is de speciale collectezondag.
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Evert Kronemeijer

Onder het motto ‘Geef voor je kerk’ starten de kerken op 20 januari de Actie Kerkbalans 
voor het jaar 2018. De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Utrecht doen daar 
enthousiast aan mee, en roepen de leden op om ook dit jaar weer ruimhartig bij te dragen 
en zo alle bestaande en nieuwe geplande activiteiten financieel mogelijk te maken. 

De wijkbegrotingen voor 2018 
zijn onlangs goedgekeurd. Daar-
in hebben de penningmeesters 
ruim 1,5 miljoen euro aan te 
ontvangen bijdragen opgeno-
men, waarvan ruim 1,3 miljoen 
via de Aktie Kerkbalans en de 
rest via wijkacties, giften en col-
lectes. Dat is dus wat er dit jaar 
van ons samen wordt verwacht 
en wat er nodig is om alle kos-
ten van predikanten, gebouwen, 
kerkdiensten en alle activiteiten 
te kunnen betalen.

Het lijkt en het is veel geld om 
aan de leden te vragen.  Maar de 
doelstelling is zeker haalbaar. 
In het bijgevoegde schema is te 
zien dat we in 2016 ruim 1,6 mil-
joen opbrachten, waarvan ruim 
1,3 miljoen via Kerkbalans. 

Bij het schrijven van dit artikel is 
2017 nog niet afgerond, maar we 
gaan weer op hetzelfde niveau 
uitkomen.

Ontwikkeling in vijf jaar
In het schema worden de bij-
dragen in 2016 vergeleken met 
2012. Gedurende vijf jaar bleef 
het totaal aan bijdragen in de 
PGU gelijk. Kerkbalans steeg 
zelfs iets, maar dat komt omdat 
enkele wijken meer nadruk zijn 

gaan leggen op Kerkbalans, en 
minder op een eigen wijkactie. 

Lees verder op pagina 4: 
Trend: minder leden 
brengen telkens meer op

Kerkbalans 2018 – Geef voor je kerk      
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Begrotingen 2018 
liggen ter inzage

De begrotingen 2018 van zowel 
de Protestantse Gemeente 
Utrecht als van de PGU-Dia-
conie liggen tot en met vrijdag 
12 januari  ter inzage op het 
Bureau PGU aan de Margaretha 
van Parmadreef 14 in Over-
vecht. De officiële mededeling 
hieromtrent staat elders in dit 
blad. 
Ook staat op pagina 12 een in-
gezonden mededeling over de 
gewijzigde plaatselijke regeling. 
Op 16 januari komt deze aan 
de orde op een gemeentever-
gadering, waarvan de locatie 
bekend wordt gemaakt na mail-
contact met het Bureau PGU: 
bestuurssecretariaat@protes-
tant-utrecht.nl.

Morgen is ‘het’ Driekoningen!
Driekoningen op
6 januari. 
Het is al eeuwenlang 
een traditie om 
twee weken na het 
kerstfeest nog even 
stil te staan bij de 
drie Wijzen uit het 
Oosten, die het Kind 
in de kribbe eer 
kwamen bewijzen. 
Deze viering komt 
feitelijk voort uit de 
Epifanie (‘plotselinge 
verschijning’) die op 
het kerkelijk erf wat 
op de achtergrond is 
geraakt. Wereldwijd, 
en dus ook in Utrecht, 
klinken in deze maand 
Carols van Epifanie. 
Meer daarover op 
pagina 6.
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Jaarwisseling

Een jaar vol dreiging
loopt ten einde.
Wensen van hoop en liefde
gaan van mens tot mens.
Toekomst ongewis, bidden wij
om verdraagzaamheid.

Laten wij de hand reiken,
ons hart openen voor de ander.
Pas dan opent zich de weg
voor vrede op aarde
voor allen.

Gezegend nieuw jaar.

Fredy Schild

Hoe mooi kan
de winter zijn…

Ik heb de bladeren opgeveegd
de straat is schoon
de boom helemaal kaal

voor mijn oog ontvouwt zich
nu het naakte takkennet
een fascinerend spel van
een oneindig aantal twijgjes
over door en langs elkaar heen
zij krijgen nu de kans
dit is hun seizoen

hoe mooi kan de winter zijn…

Oeke Kruythof

Winter

Verwonderd, steeds weer om het 
witte sprookje
dat alles fluisterend mooi maakt.
Kale bomen ragfijn beschilderd
bewegen in de straffe wind.
Schimmen, soms in vrolijk rood
voorzichtig in de dikke sneeuw.
Ik, warm, blijf thuis.

Vroeger is voorbij.
Het wandelen op de hei,
de honden vrolijk happend
naar witte vlokken dwarrelend 
om ons heen.
Dennen die buigen onder hun
dikke witte last.
Heel mooi!
 
Toch blij met warme rust
En wachtend op bezoek.
geniet ik van de schoonheid
voor mijn raam.
 

Fredy Schild

Kring Bijbel en 
Kunst bijeen
Op woensdag 17 januari buigt 
de kring Bijbel en Kunst van de 
wijkgemeente Wilhelminakerk 
zich over Psalm 139 in tekst en 
beeld. Wie deze bij velen gelief-
de psalm eens op een andere 
manier wil beleven dan alleen 
door te lezen/horen, is welkom 
om 10.00 uur in de Huiskamer, 
Hobbemastraat 41. Ook als u/
je nog niet eerder hebt mee-
gedaan met deze kring of niet 
goed thuis bent in de bijbel: 
geen probleem, welkom! Graag 
even vooraf aanmelden bij ds. 
Marian van Giezen, 06-1841 
9992 of marianvangiezen@
online.nl, of bij Ankie la Rivière, 
030-2513713 of aalariv@kpn-
mail.nl.

Kristel van der Horst

Voor de Vrije Universiteit in 
Amsterdam staat een meta-
len kunstwerk. Het lijkt 
op een open verhuisdoos, 
waarvan alleen de ribben 
bestaan. De rest is ruimte 
waar je doorheen kunt kij-
ken. Als ik dit kunstwerk 
zie moet ik altijd aan pio-
nieren en kerk-zijn denken. 
Graag neem ik jullie mee in 
een beeldanalyse, zonder 
de linken al te expliciet te 
maken. (Tip: kijk vaak naar 
de afbeelding).

De eerste associatie die ik bij dit 
beeld heb is de term out of the 
box. Out of the box-denken be-
tekent zoiets als ‘verder kijken 
dan je eigen bekende wereldje, 
buiten de bestaande kaders’. Dit 
kunstwerk geeft de uitspraak 
out of the box denken een eigen 
invulling. Eentje die ons als pio-
nierende kerk goed van pas kan 
komen. Daar kom ik op terug.

Openheid
Karakteristiek aan deze ‘box’ is 
dat hij niet alleen aan de boven-
kant open is, zoals een normale 
verhuisdoos, die weer gesloten 
wordt zodra hij vol is. Deze box 
is in zijn geheel open, zodat je er 
doorheen kunt kijken. De omge-
ving waarin het kunstwerk staat, 
vormt voor een belangrijk deel 
de inhoud en de wanden ervan. 
Terwijl je tégen de box aankijkt, 
kijk je er dus ook meteen ín en 
dóór. Maar als de omgeving ook 
de inhoud en de wanden van de 
box vormt, waar ligt dan eigen-
lijk de grens van die box? Het 
gebouw en de auto’s trekken 
zich immers niets van die box-
grenzen aan en gaan ook buiten 
die kaders verder. Vormen zij niet 
de werkelijke box? Wat er bij de 
box hoort en wat er buiten valt 

wordt diffuus. De vorm van de 
box wordt zo gerelativeerd door 
zijn eigen openheid en de omge-
ving waarin hij zich bevindt. 

Een eigen functie
Tegelijkertijd voegt het kunst-
werk wel degelijk iets toe in de 
omgeving en hebben de metalen 
ribben van de doos een eigen 
functie: ze zorgen ervoor dat je 
op een andere manier naar die 
omgeving gaat kijken. Ze bakenen 

af, laten je stilstaan en vragen om 
aandacht voor een klein onder-
deel van die omgeving. Bovendien 
zetten ze bepaalde voorwerpen 
met elkaar in verbinding doordat 
ze in hetzelfde kijkvak staan. 

(On)zichtbaarheid
Terwijl ik een aantal mensen die 
vaak naar de VU gaan, enthousiast 
over dit kunstwerk vertel, merk 
ik dat het werk hen nog niet was 
opgevallen. En inderdaad, het lijkt 

volledig op te gaan in de om-
geving. Dat komt juist door die 
openheid, maar zeker ook door 
het platte tweedimensionale ka-
rakter ervan. Als je er langsfietst, 
zie je vanaf een bepaalde hoek al-
leen een zwarte streep. Het werk 
is vrij onzichtbaar (zie afbeelding 
2). Alleen degene die erop let of 
die erop gewezen wordt zal het 
zien.

Out of the kerk-kerk
Dit kunstwerk roept op tot kri-
tische vragen: Wanneer ben je 
kerk? Waar houdt kerk-zijn op? 
Wat merkt de omgeving van 
ons? Wat merken wij van de om-
geving? Hoe open zijn wij? Het 
beeld doet mij verlangen naar een 
kerk die open is, zich bewust van 
de eigen functie en weet hoe aan-
sluiting te vinden bij de omgeving.
Dit kunstwerk geeft de term out 
of the box een eigen invulling. 
Want zelfs als je in de box kijkt, 
kijk je er buiten! Out of the box 
wordt hier een eigenschap van de 
box: de box zelf is, als het ware, 
een ‘out of the box-box’. En dat 
vind ik een spannende definitie 
van kerk-zijn. De kerk als een out 
of the kerk-kerk. Dat je zelfs in de 
kerk kijkt als je er buiten kijkt en 
omgekeerd. De kerk als een ma-
nier van kijken, inclusief en out of 
the box.

Auteur is sinds vorig jaar pionier bij de 
Wilhelminakerk, als voortrekker van het 
project Begane Grond (ontmoeting met 
niet-kerkelijke zinzoekers).

Out of the box
MEDITATIEF MOMENT

Peter van der Ros

Op 21 december promo-
veerde Teunis van Kooten, 
scriba van de PGU, aan 
de Vrije Universiteit in 
Amsterdam op een dis-
sertatie, getiteld ‘Het 
kerkgenootschap in de 
neutrale staat’. Ondertitel 
van dit verslag van zijn 
promotieonderzoek luidt: 
‘Een verkenning en ana-
lyse van de positie van het 
kerkgenootschap binnen de 
Nederlandse rechtsorde’.

In het dagelijks leven is Teunis 
van Kooten advocaat. Vandaar 
– en in combinatie met zijn func-
tie als scriba van de Protestantse 
Gemeente Utrecht – de belang-
stelling voor de juridische as-
pecten van het kerk-zijn in de 
samenleving.
Van Kootens proefschrift gaat 
in essentie om de vraag wat de 
scheiding van kerk en staat in-
houdt in de huidige tijd. Zo rijzen 
al snel vragen als: mag de staat 
wel of niet kerken bevoordelen 
en zo ja, onder welke voorwaar-
den? Kan een kerk bijvoorbeeld 

subsidie krijgen voor welzijns-
werk? Hoe zit het met de vrijheid 
van kerkgenootschappen om een 
eigen bestuursvorm te kiezen? 
“Bij een vereniging of stichting is 
het duidelijk”, aldus Van Kooten. 
“Dan heb je een bestuur en bij de 
vereniging ook een ledenvergade-
ring. Bij kerken werkt dat anders. 
Zo kent alleen al de PGU al 33 
(!) ‘deelbesturen’ in de vorm van 
wijkcolleges en centrale colleges.” 

Migranten
“Bovendien kun je je als kerkge-
meenschap afvragen hoe het zit 
met migrantengemeenschappen”, 
vervolgt Van Kooten. “Worden 
die - als ze kiezen voor de juridi-

sche vorm van het kerkgenoot-
schap - door een gebrek aan 
bepaalde regels beperkt in hun 
functioneren in de Nederlandse 
samenleving?” Je kunt dan denken 
aan het ontbreken van de moge-
lijkheid om een volledig uittreksel 
uit het Handelsregister te krijgen, 
inclusief geregistreerde bestuur-
ders en hun bevoegdheden. Dat 
levert voor hen problemen op 
bij bijvoorbeeld het openen van 
bankrekeningen of huren van 
zaalruimte.
Waar het gaat om de schei-
ding van kerk en staat komt Van 
Kooten tot de conclusie dat de 
Staat in het Nederlandse bestel 
een positieve houding heeft ten 

opzichte van religie in het alge-
meen. “Neutraliteit houdt in dat 
religieuze gemeenschappen ge-
lijk moeten worden behandeld. 
Onderscheid maken tussen re-
ligieuze gemeenschappen mag 
overigens wel maar dat moet dan 
gebeuren op basis van objectieve 
criteria zoals ledental. Het begin-
sel van de scheiding van kerk en 
staat - in de zin van de afbouw 
van de voorheen hechte banden 
tussen de Hervormde Kerk en de 
Staat - is in die zin achterhaald.”
Aan subsidies en fiscale voordelen 
verbindt de overheid doorgaans 
voorwaarden. Als die eisen bij-
voorbeeld het wervings- en se-
lectiebeleid van kerkgenootschap-
pen betreffen, wringt dat met de 
bijzondere positie en vrijheid die 
kerkgenootschappen hebben in 
het Nederlandse recht. Tot hoe-
ver mag de overheid daarin gaan?”

Het kerkgenootschap in 
de neutrale staat

* De ‘box’ bij de VU: ...doorheen kijken, doordenken... (foto Kristel van der 
Horst).

Advocaat en docent
Teunis van Kooten heeft zich als meester in de rechten gespecia-
liseerd op het snijvlak van religie, kerk en recht. Hij is behalve ei-
genaar van zijn  advocatenkantoor ook als docent en onderzoe-
ker verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en vanuit die functie bestuurslid van het 
Centrum voor Religie en Recht. 
Kerkelijk is Teunis van Kooten als bewoner van de Rivierenwijk ver-
bonden aan de Nicolaïkerk. Hij is getrouwd met Lianne en zij heb-
ben vier kinderen, genaamd Anna (13), Maria (9), Elisabeth (7) en 
Jillis (6). 

* Teunis van Kooten (Sander 
Foederer).



3in de stad JANUARI 2018

Vespers in 
Zuidoost
Op zondag 7 januari is er om 
17.00 uur een vesper in de 
Nicolaïkerk. Voorganger is dr. 
Rijk Schipper. Organist is Ko 
Zwanenburg, de Vespercanto-
rij verleent haar medewerking. 
De lezing is uit Genesis 9: 1-17, 
Noach: een nieuw begin. De te 
vertolken muziek is Psalm 24 
in de bewerking van William 
Boyce (1711-1779) en het Can-
ticum Magnificat I Ton van Ludo-
vico Viadana (1564-1627). Op 
zondag 21 januari is er geen 
vesper in de Nicolaïkerk.

Domconcerten
in januari
De reeks Zaterdagmiddag-
muziek in de Domkerk bevat 
deze maand de volgende con-
certen. Op 6 januari verzorgt 
Domorganist Jan Hage het 
nieuwjaarsconcert. Hiervoor is 
geen agenda vastgelegd, de be-
zoekers mogen voorkeurnum-
mers opgeven. 
Op zaterdag 13 januari geeft 
het solistenensemble Cantores 
Martini samen met fluitist Sa-
scha Mommertz een concert 
rondom Jonker Jacob van Eijk 
(1590-1657) in samenwerking 
met het UCK. Er worden psal-
men en liederen in bewerkingen 
van Jacob van Eijk, Jan Pieters-
zoon Sweelinck 
en Anthoni van Noordt 
uitgevoerd.
Het barokensemble van de 
Domkerk laat, samen met Jan 
Hage, op zaterdag 20 januari 
fluitsonates van Johann Sebas-
tian Bach (1685-1750) klinken 
en de week daarop, 27 januari, 
vertolkt de Domcantorij onder 
leiding van Remco de Graas, En-
gelse kathedraalmuziek van de 
componisten Benjamin Britten 
(1913-1976) en Charles Hubert 
Parry (1848-1918) .
Alle vier de concerten beginnen 
op het zelfde tijdstip: half vier en 
zijn in principe gratis toeganke-
lijk. Wel verwacht de organisatie 
een vrijwillige bijdrage van mini-
maal vijf euro per bezoeker.

Bachcantate 
in Geertekerk
Op zondag 7 januari om 19:30 
uur begint voor de organisa-
tie Bachcantates Utrecht het 
nieuwe jaar met de uitvoering 
van cantate 41 ‘Jesu, nun sei ge-
preiset’. Koor en orkest staan 
onder leiding van Gerrit Maas. 
De solisten zijn: Arfdelia Padma 
Sawitri (sopraan), Ellis Dijkstra 
(alt), Eric Jansen (tenor), Bas 
Ammerlaan (bas). De inleiding 
wordt verzorgd door Emanuel 
Overbeeke. Toegang is vrij, col-
lecte bij de uitgang. Lees meer 
over meedoen aan of bijwonen 
van Bachcantates op de website 
www.bachcantates-utrecht.nl.

Oecumenische 
gebedsviering
Bij de Week van Gebed voor 
de Eenheid wordt in Utrecht 
Oost stilgestaan met een oe-
cumenische viering op don-
derdag 25 januari in de Holy 
Trinity Anglican Church  (Van 
Limburg Stirumplein) om 20.00 
uur. Behalve de Anglicanen doen 
ook de RK Aloysiuskerk en de 
Wilhelminakerk mee. Thema is 
‘Recht door zee – Bevrijding’. 
Het verhaal van de doortocht 
door de Rode Zee uit Exodus 
staat centraal. Allen hartelijk 
welkom.

Anne-Marie Rutgers

Op 24 april 1958 werd de 
Marcuskerk in Hoograven 
in gebruik genomen. Op 
7 januari 2018 wordt de 
laatste viering van de wijk-
gemeente Marcuskerk 
gehouden. Net geen 60 jaar 
dus.

In die tijd was Hoograven een 
groeiwijk. Er werden in hoog 
tempo huizen en flats gebouwd. 
Aan de Rijnlaan stond een her-
vormde kerk (de Julianakerk) 
maar er was behoefte aan een 
kerkgebouw in de wijk. In 1948 
was al gestart met diensten in de 
gymzaal aan de Jan van Arkelstraat 
en begin jaren ‘50 werd een nood-
kerk in gebruik genomen. Die 
noodkerk stond op ’t Goylaan, 
destijds nog midden in de wei-
landen (niet meer voor te stellen 
vandaag de dag).
In 1954 werd toestemming gege-
ven om de bouw van een nieuwe 
kerk voor te bereiden en op 4 ja-
nuari ging de eerste paal de grond 
in. De eerste steen (nog altijd 
zichtbaar in de gevel) werd gelegd 
op 24 mei 1957.

Naamgeving
De naam van de kerk werd ge-
kozen in aansluiting op de naam 
van de voorlaatste Nederlands 
Hervormde Kerk in Utrecht, 
de Mattheüskerk. Later volg-
den in die namencyclus de 
Lucaskerk (Kanaleneiland) en de 
Johanneskerk (Overvecht) waar-
mee de evangelistencyclus qua 
namen compleet was. Marcus 
de evangelist heeft als symbool 
de gevleugelde leeuw. Deze 
leeuw (koper met bladgoud) 
bekroont de tien meter hoge 
vlaggenmast die voor de kerk 
staat. De Mattheuskerk is intus-
sen verkocht en de Lucaskerk is 
afgebroken.
Architect van de Marcuskerk (een 
gemeentelijk monument) was 
ir J.B. Baron van Asbeck. Tijdens 
de bouw moest er al worden 
bezuinigd en zo sneuvelden een 
geplande klokkentoren en een 
mozaïek. Maar in 1958 werd een 
multifunctioneel gebouw in ge-
bruik genomen. Want niet alleen 

de Hervormde wijkgemeente 
vond er haar huis, maar ook aller-
lei kringen, jeugdclubs, koren, een 
toneelvereniging, de padvinderij 
(zoals Scouting destijds heette), 
de wijkverpleging, het maatschap-
pelijk werk en het consultatie-
bureau hadden een plek in het 
Marcuscentrum. 

Lezend in de annalen zien we dat 
financiële problemen van alle tij-
den zijn. Ook de jaren ‘60 en ‘70 
kenden moeilijke perioden, waarin 
er dreiging was van niet-ingevulde 
predikantsvacatures en verkoop 
van het Marcuscentrum. In 1976 
werd begonnen met de bouw van 
de wijk Lunetten en het werd al 
snel duidelijk, dat er in die nieuwe 
wijk geen kerkgebouwen zouden 
komen, noch hervormd, noch ge-
reformeerd, noch rooms-katho-
liek. Men moest het doen met de 
gebouwen in Hoograven.

Samenwerking
De samenwerking met de gere-
formeerde Immanuëlwijk kwam 

in die tijd voorzichtig op gang. 
Beide wijken zagen dat Samen-
op-weg noodzakelijk was. Ook 
was al snel duidelijk dat voor een 
gezamenlijk gebouw de keuze 
zou vallen op de Marcuskerk, 
omdat die geschikter was. Toen 
zich in 1982 een koper meldde 
voor de Immanuëlkerk, was ie-

dereen er op voorbereid en de 
verhuizing naar de Marcuskerk 
was al snel een feit. De gerefor-
meerden brachten hun orgel, 
een wandkleed en een Mobach-
plantenbak mee en, hoewel het 
verlaten van een geliefd kerk-
gebouw altijd moeilijk is, is het 
samenwonen eigenlijk vanaf het 
begin goed gegaan. Dus lang voor-
dat de PGU een feit was, huisde 
er in de Marcuskerk al een pro-
testantse gemeente.
Hoewel de wijkgemeente 
Marcuskerk in de afgelopen jaren 
de reorganisaties en kerksluitin-
gen binnen de PGU heeft over-
leefd, was het eigenlijk al lang dui-
delijk dat het een kwestie van tijd 

was. Het ledental loopt terug en 
het Marcuscentrum brengt niet 
meer voldoende op. 
In de afgelopen jaren is al een 
samenwerking ontstaan met de 
wijkgemeente Nicolaïkerk in 
het jeugdwerk, de vespers en de 
kerkmuziek. Het samengaan met 
deze gemeente is dan ook een 
logische stap. Maar het afscheid 
van (weer) een vertrouwd ge-
bouw brengt ook verdriet met 
zich mee.

Op 7 januari is de laatste viering 
‘in de Marcus’. Voorganger is ds 
Hans Koops, het orgel wordt be-
speeld door Bob van der Linde 
en medewerking wordt verleend 
door een instrumentaal ensem-
ble en de Marcuscantorij onder 
leiding van Karel Demoet. Psalm 
84 wordt gelezen en er klinken 
delen uit de Messiah van G.F. 
Händel. Aan het eind van de vie-
ring worden kanselbijbel, paas-
kaars, doopkan, avondmaalsstel 
en gedachtenisschaal de kerk uit-
gedragen. Op 14 januari worden 
deze liturgische symbolen bin-
nengedragen in de Nicolaikerk. 
Zo wordt de geschiedenis, de tra-
ditie van de geloofsgemeenschap 
van de Marcuskerk, opgenomen 
in de nieuwe wijkgemeente.

Zo kijkt de gemeente in de 
Marcuskerk terug in dankbaar-
heid. En vooruit in het vertrou-
wen dat de Heer van de kerk 
de gemeente samenroept rond 
Woord en Sacrament. Op een 
andere plaats, in een nieuwe 
wijkgemeente, maar altijd in Zijn 
kerk.

VERDRIET OVER VERLATEN GEBOUW NA BIJNA ZES DECENNIA

Laatste viering Marcuskerk

Een nieuwe wijkgemeente, 
en daarmee een ‘nieuwe’ 
wijkcorrespondent. Dit is 
de reden van het afscheid 
van Anne-Marie Rutgers 
als vast redactioneel aan-
spreekpunt voor Kerk in de 
Stad. Zij verwoordt dit op 
verzoek van de redactie als 
volgt:

Bijna 20 jaar ben ik wijkcorres-
pondent geweest, eerst voor de 
Marcuswijk  en vanaf 2004 voor 
de Marcus-Wilhelminawijk.

Het leuke van het wijkcorres-
pondentschap is dat je op de 
hoogte wordt gehouden van al-

lerlei activiteiten binnen de wijk-
gemeente, of zelf achter infor-
matie aan mag gaan.
Een minder leuk aspect is dat er 
elke keer weer op tijd een tekst 
geproduceerd moet worden. 
Toen Kerk in de Stad nog twee-
wekelijks uitkwam, vond ik dat 
makkelijk:  op vrijdag viel KidS 
in de bus, dus dan moest er de 
volgende maandag weer kopij 
aangeleverd worden.  Sinds de 
frequentie maandelijks is, werd 
ik nog wel eens overvallen door 
de deadline. Gelukkig werkte 
ik de laatste jaren heel prettig  
samen met Steven Slappendel 
van de Nicolaiwijk. Wij stuurden 
elkaar onze kopij, en de kopijmail 

van Steven was vaak voor mij de 
trigger dat de deadline weer na-
derde. Ook met Stevens opvol-
ger, Karin Blaauw, was het prettig 
samenwerken. 

De samenvoeging van Marcus- 
en Nicolaiwijk vind ik een mooi 
moment om te stoppen. Marian 
van Giezen gaat het wijknieuws 
voor de Wilhelminawijk verzor-
gen (wat ze het afgelopen jaar 
ook al deed) en Karin Blaauw 
wordt de wijkcorrespondent 
voor de nieuwe wijkgemeente.

Ik wens beiden veel schrijfplezier.

Anne-Marie Rutgers

Anne-Marie Rutgers:
afscheid van de Marcuskerk

* Anne-Marie Rutgers tijdens de 
reis naar Australië, die zij met haar 
echtgenoot Jos Schouten in 2015 
maakte. Hij nam toen deze foto.

* Recente opname van de 
Marcuskerk (foto Henk Provily). 

* De kerk is klaargezet voor een vesper, (foto Jaap Gruijs). 
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Peter van Grootheest

Bijgevoegd is een samen-
vatting van de begroting 
2018 niet-diaconaal van de 
PGU. De uitgebreide ver-
sie is opvraagbaar bij het 
secretariaat van de PGU. 
In het beleidsplan van de 
PGU is een notitie opgeno-
men waarin is vastgelegd 
dat vanaf 2018 er sprake 
dient te zijn van een slui-
tende exploitatie. Dit 
geldt voor zowel de PGU 
al geheel als de afzonder-
lijke wijkgemeenten. Uit 
de begroting is af te leiden 
dat we hier in geslaagd 
zijn. Drie wijken begroten 
een positief resultaat, de 
andere wijken verwachten 
op nihil uit te komen. 

In 2018 gaan de Bethelkerk en 
Oranjekapel samen, hetzelfde 
geldt voor de Nicolaïkerk en 
Marcuskerk. Het zal voor deze 
gemeentes een bijzonder jaar 
worden in vele opzichten, ook 
financieel. In gezamenlijkheid heb-
ben zij de begroting opgesteld 

met als uitgangspunt de resultaten 
van beide gemeentes in 2017.

Kosten centraal
Intussen gaan we verder met be-
zuinigen op de centrale kosten. 
Dat is noodzakelijk om het lage 
rendement op het vermogen te 
compenseren en om de bijdrage 
die wijkgemeenten doen aan de 
centrale kosten ook in de toe-
komst betaalbaar te houden. Er 
zijn in het afgelopen jaar al diverse 
maatregelen genomen die de ko-
mende jaren zullen effectueren. 
Deze kostenreductie is meege-
nomen in het opstellen van de 
begroting 2018. 
Het beheersbaar houden van de 
financiën in een wereld van ker-
kelijke krimp en een lagere rentes 
heeft onze continue aandacht. 
Wat ons meer dan positief stemt 
is de betrokkenheid en inzet van 
velen. Creativiteit, bereidheid 
om samen te werken en nieuwe 
initiatieven laten zien dat we veer-
krachtig zijn. Dit draagt bij aan een 
hoopvolle toekomst van de PGU. 

Auteur is penningmeester van het Col-
lege van Kerkrentmeesters. 

VIER WIJKGEMEENTEN FUSEREN TOT TWEE

Begroting PGU 2018 sluitend

(vervolg van voorpagina)

Terwijl de PGU als geheel 
gelijk blijft, is de trend per 
wijk verschillend. Sommige 
wijken groeien, andere 
krimpen. De PGU past 
haar beleid aan op deze 
ontwikkelingen. Dat is op 
dit moment heel actueel: 
mede op grond van deze 
trends komen Bethelkerk 
en Oranjekapel vanaf 
najaar 2017 samen in één 
kerkgebouw; vanaf januari 
2018 geldt hetzelfde voor 
Nicolaïkerk en Marcuskerk.
  
Terwijl het totaal in euro’s in vijf 
jaar gelijk bleef, daalde het aantal 
leden dat bijdraagt met tien pro-
cent. De trouwe leden bleken 
dus bereid om hun toezegging te 
verhogen, om het dalende aantal 
bijdragen te compenseren. Een 
grote vraag voor de toekomst is: 
hoe lang kunnen we met steeds 
minder mensen dezelfde in-
komsten opbrengen? Een echt 
antwoord is niet te geven, maar 
in 2018 is dat vast nog wel mo-
gelijk. 

Ten slotte is in het schema ook 
de gemiddelde leeftijd van de 
bijdragers weergegeven. Verras-
send is dat het gemiddelde maar 
heel licht gestegen is. De kerk is 
voor haar inkomsten vooral af-
hankelijk van 60- plussers, maar 
dat was vijf jaar geleden ook al 
zo. Voor het perspectief op lan-
gere termijn is er wel een groot 
verschil tussen een gemiddelde 
leeftijd van 50 jaar (Nieuwe 
Kerk) en 75 jaar (Johannes). 

Uw Kerkbalans-toezegging is be-
langrijk voor de begroting van 
2018, maar ook als signaal voor 
de toekomst van uw wijkge-
meente.  

Toezeggen en betalen
Een bekende vraag: ‘Komt het 
geld echt ten goede aan mijn 
eigen wijk ?’ Het antwoord: 
ja; want alle bijdragen tellen 
mee op de eigen wijkbegroting. 
Wel betaalt elke wijk mee aan 
een aantal zaken die op stede-
lijk niveau door de PGU of op 
landelijk niveau door de PKN 
worden geregeld.

Op stedelijk niveau kost onder 
andere het Bureau van de PGU 
geld. Daarvoor werd in 2017 in 
kader van de Actie Kerkbalans 
en andere financiële acties veel 
werk verricht. Bijvoorbeeld:

-  Aanmaken en verzenden 
Kerk balansbrieven  7.000  

-  Printen en verzenden accept-
giro’s 15.000  

-  Verwerken van betalingen 
17.000 

De afhandeling hiervan op het 
Bureau moet zo efficiënt mo-
gelijk worden georganiseerd, 
om de kosten van het Bureau 
voor de wijken zo laag mogelijk 
te houden. Dat gebeurt onder 
andere door vrijwilligers in te 
zetten. Maar ook u kunt ons hel-
pen, daar uw toezegging voor 
2018 op te geven via internet 

en te betalen door middel van 
(doorlopende) automatische in-
casso. 

Acceptgiro’s gaan er uit
Als leden daarvoor kiezen op 
hun Kerkbalansformulier, printen 
wij iedere maand een accept-
giro, sturen die op per post en 
verwerken de ontvangen beta-

ling. Dat zijn veel handelingen 
plus maandelijkse portokosten. 
Andere betaalvormen, zoals 
automatische incasso, zijn veel 
efficiënter en goedkoper. Daar-
om zit er in 2018 voor het eerst 
geen acceptgiro meer bij het 
Kerkbalans-formulier. Er kan 
nog(!) wel voor betaling per ac-
ceptgiro worden gekozen, door 
(oudere) gemeenteleden die 
moeite hebben met een andere 
betaalvorm. Die acceptgiro’s stu-
ren we dan op vanaf februari. 

Maar als het even kan: kies voor 
automatische incasso.

Doorlopende incasso
Vorig jaar met veel succes 
geïntroduceerd: een bedrag toe-
zeggen dat maandelijks wordt 
geïncasseerd, óók na afloop van 
het Kerkbalansjaar, totdat de 
maandbijdrage wordt verhoogd, 
verlaagd of stopgezet. Dus bij 

de leden die vorig jaar kozen 
voor een doorlopende incasso 
wordt ook in januari 2018 en 
daarna het afgesproken maand-
bedrag  geïncasseerd, zelfs als zij 
geen nieuwe toezegging inleve-
ren. Deze leden ontvangen wel 
de Kerkbalansbrief van hun wijk 
met daarin de gegevens van hun 
doorlopende incassomachtiging.

Online toezeggen
In januari en februari worden 
op het Bureau met een aantal 
vrijwilligers alle papieren toezeg-
gingsformulieren verwerkt in ons 
computersysteem. Ook dat is 
een forse klus, waarop bespaard 
kan worden. Help ons door uw 
toezegging digitaal op te geven 
via www.pgu.nu/kerkbalans. Uw 
voordeel is dat u het formulier 
niet op de post hoeft te doen of 
in te leveren in de kerk, en dat u 
direct een bevestiging per e-mail 
ontvangt.

 Trend: minder leden brengen telkens meer op

Begroting 2018
 (in EUR) Inkomsten Uitgaven

Toevoeging (+) 
/ onttrekking (-) 

reserves
Resultaat

PGU Centraal  309.600 309.600  -  - 

EUG  201.600 201.600  -  - 

Jacobikerk  432.550 435.050  -2.500  - 

CP Domkerk  492.000 492.000  -  - 

Zuilen  138.200 134.200  -  4.000 

Johannescentrum  214.100 205.900  -  8.200 

Nieuwe Kerk  270.700 254.000  -  16.700 

Tuindorpkerk  224.600 224.600  -  - 

Wilhelminakerk  139.300 139.300  -  - 

Nicolaikerk / Marcuskerk  379.400 385.400  -6.000  - 

West  137.400 137.400  -  - 

De Haven  67.100 67.100  -  - 

Janskerk  280.000 280.000  -  - 

TOTAAL  3.286.550  3.266.150  -8.500  28.900 
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Marieke Sillevis Smitt

“Be careful what you wish for!” 
zeggen de Engelsen. Inderdaad, ik 
weet nog precies wat ik vorig jaar 

in januari in mijn nieuwjaarscolumn 
wenste. Ik wenste ons een jaar 
waarin we niet zouden wegduiken 
voor pijn en verdriet, omdat daar 
juist onze ontwikkelmogelijkheden 
zitten! In 2017 was er veel pijn en 
verdriet. En ik weet niet hoe het 
met jou zit, maar ik ben er niet 
voor weggedoken, dat kon ook niet. 
Of ik had moeten stoppen met het 
pastoraat voor en met ongedocu-
menteerden, wat het afgelopen jaar 
serieus een optie is geweest. Eén 
heel verdrietige dag lang…

Een heel ander Engels gezegde is: 
“Count your blessings”. Tel je zege-
ningen. En als je dat doet, ziet 2017 
er opeens heel anders uit. Dan zie 
je de mensen voorbijtrekken die je 

afgelopen jaar hebt ontmoet, wer-
kelijk hebt ontmoet, van hart tot 
hart. Mannen, vrouwen, kinderen. 
In mijn geval zie ik dan mensen 
van andere achtergrond en vaak 
van ander geloof, ook al zijn vele 
christen, maar altijd zo prach-
tig. Prachtig in hun pogingen zich 
staande te houden in dit leven, hun 
worsteling of juist niet, hun humor 
of juist niet, hun levenskunst of juist 
niet. Het was een voorrecht om 
met hen mee te leven. En dan zie 
ik de werkers, vrijwillig en betaald, 
die in mijn ogen vaak werkers van 
het Koninkrijk zijn, dat komende 
is. Altijd komende, en soms even 
daar, als er vrede en liefde heerst, 
want daar is God. En dan denk ik 
ook aan onze kerk als instituut, 

de Protestante Gemeente Utrecht. 
Die zich ondanks haar eigen sores 
als een betrouwbare partner heeft 
opgesteld ten opzichte van deze 
mensen en de stichtingen die voor 
en met deze mensen in nood wer-
ken: o.a. Toevlucht,Villa Vrede, Stil. 

Natuurlijk, het kan altijd beter, ik, 
zij, jullie, wij kunnen altijd beter! 
Toch is het heel goed om even stil 
te staan bij wat er wél gedaan is 
dat opbouwend was, wél gezegd is 
wat helpend was, bij waar wél ge-
dacht is aan hen die lijden. En deze 
zegeningen te tellen. Het waren er 
in 2017 heel veel. Ontelbaar veel. 
Dus voor 2018 wens ik... dat de 
pijn van ons allemaal in Chris-
tus vruchtbaar mag worden in dit 

nieuwe jaar. Zodat er meer vruch-
ten van de Geest mogen groeien, te 
beginnen in Utrecht: liefde, vreugde, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goed-
heid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. (Galaten 5: 22-23)

Een heel gelukkig, gezegend 
2018! 

Voorzichtig wat je wenst voor 2018! 
Dankbaarheid is de veiligste basis

Rien van Dieren

Als de Protestantse 
Diaconie een paar jaar 
geleden stevig in bitcoins 
had belegd, dan had zij nu 
flink wat armoede kun-
nen wegwerken. Maar 
een diaconie neemt zulke 
risico’s niet. Dus moet zij 
bij een lage rentestand 
haar verlies accepteren. 
Dat is terug te lezen in de 
begroting voor 2018. Die 
biedt dit jaar een nieuwtje: 
voor het eerst wordt een 
totaalbeeld gegeven van 
de uitgaven van zowel de 
centrale diaconie als van de 
wijkdiaconieën.

De Protestantse Diaconie Utrecht 
(PDU) is voor de financiering van 
haar werk grotendeels afhankelijk 
van vermogensinkomsten: rente 
en rendement op aandelen en 
obligaties. Bij de huidige lage ren-
testand is dat onvoldoende. Op 
sommige rekeningen wordt nog 
maar 0,05% rente vergoed. Dat is 
zo goed als niets.
De rente is dus laag, maar een fors 
deel van het diaconale vermogen 
is belegd in aandelen en obligaties. 
Daarom gaan we ervan uit dat in 
2018 toch nog 2,5 procent rende-
ment gemaakt kan worden. Het 
zal erom spannen.
Hoe komt dat nu, die lage ren-
testand? De Europese Centrale 
Bank (ECB) pompt ongekend 
grote geldbedragen in de markt. 
Er is een overvloed aan kapitaal. 
Dat zoekt zijn weg naar beleggin-
gen en het effect is dat:
- deposito’s bijna geen rente meer 
opbrengen en
- er zeepbellen ontstaan in de 
Amsterdamse woningmarkt, be-
paalde aandelen en bitcoins.
Als we in 2017 hadden belegd in 
cryptomunten, dan hadden we 
het armoedeprobleem in Utrecht 
in een keer kunnen oplossen. 
Maar speculatief beleggen mag en 
wil de Diaconie niet en dus lijden 
we onder de lage rentestand door 
de ECB.

Verlies accepteren?
De Diaconie heeft besloten de 
forse verliezen voor een aantal 
jaren te accepteren. Dan kan het 
lopende werk tenminste door-
gaan. Gelukkig kan de Diaconie 
dat dragen dankzij het vermogen 
dat van oudsher aanwezig is. Ho-
pelijk normaliseert de rentemarkt 
zich over niet al te lange tijd. 
Intussen proberen we bij te stu-

ren. Uit de begroting 2018 blijkt 
dat de personeelslasten dalen 
en dat geldt ook voor de kosten 
van administratie en beheer. Maar 
echt in het vlees snijden doen 

we niet. We blijven geld uitgeven 
aan buurtpastoraat, inloophuizen, 
vluchtelingen, dak- en thuislozen, 
werelddiaconaat en armoedebe-
strijding. 

Van die sombere cijfers zou je mis-
moedig kunnen worden. Maar dat 
doen we niet. Enige tijd geleden 
zijn we gestart met verduurza-
ming van het diaconaat. Er wordt 
gezocht naar meer samenwerking 
met en tussen de wijkgemeenten. 
Initiatieven moeten van onderaf 
opkomen en niet opgelegd wor-
den door een centraal orgaan. 
Het doel is dat we als wijkdiaco-
nieën en centrale diaconie beter 
weten wie wat doet en dat we 
samenwerken waar het mogelijk 
en zinvol is. 

Stimuleringsprijs
De uitreiking van de stimulerings-
prijs Mantel van St. Maarten is 
hiervan een mooi voorbeeld. Tal 
van diaconale en welzijnsorgani-
saties ontmoeten daar elkaar. De 
Diaconie presenteerde hier haar 
nieuwe hulpwebsite www.dia-
conie-utrecht-helpt.nl. Een mooi 

initiatief om als diaconie vindbaar 
te zijn voor wie hulp nodig heeft. 
Onze diaconaal consulent Irene 
Stok heeft onder meer als taak 
de samenwerking tussen wijk-
diaconieën onderling en met de 
Protestantse Diaconie te verster-
ken. Juist in een krimpende kerk 
moeten we elkaar bijstaan en be-
moedigen.

Meer inzicht
In 2017 zijn we begonnen met 
het opnemen (‘consolideren’) van 
de uitgaven, de inkomsten en het 
vermogen van de wijkdiaconieën 
in de jaarrekening van de Protes-
tantse Diaconie. Dat doen we nu  
ook in de begroting voor 2018. 
Dat is kerkordelijk verplicht en 
het is nodig om de ANBI-status te 
behouden. Maar ook kunnen we 
hierdoor laten zien wat er in de 
hele PDU (wijken én centraal) aan 
diaconaal geld omgaat.

De wijkdiaconieën moeten het 
hebben van ‘levend geld’, met 
name de zondagse collecten voor 
de wijkdiaconie. Hun uitgaven be-
staan vooral uit individuele hulp 
aan mensen in de knel en onder-
steuning van projecten/stichtingen 
die de wijkdiaconieën belangrijk 
vinden. Als hun collecteopbreng-
sten op peil blijven, kan dat goede 
werk ongehinderd doorgaan. Plan 
is wel om in 2018 beter op el-
kaar af te stemmen welke doelen 
centraal en welke vanuit de wijk-
diaconieën gesteund worden. De 
wijkdiaconieën blijven natuurlijk 
vrij hun eigen keuzes te maken.  
Maar zo kunnen er wel betere 
keuzes gemaakt worden.

Tot slot
Financieel kent de Protestantse 
Diaconie Utrecht nu zeven ma-
gere jaren. We nemen ons verlies. 
Maar degenen die we ondersteu-
nen kennen vaak echt magere 
jaren. Daarom knippen we naar 
het voorbeeld van Sint Maarten 
maar een deel van onze mantel 
(het vermogen) af, om degenen 
die het moeilijk hebben niet in de 
kou te laten staan.

Auteur is penningmeester van de Protes-
tantse Diaconie Utrecht.

Lage rente beïnvloedt 
begroting Diaconie

VAN DE STRAAT
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Karin Dikken

Behalve kerkmuziek klinkt in de Nicolaïkerk zowel oude 
als nieuwe seculiere muziek. Een jarenlange traditie wordt 
ook dit jaar voortgezet. Op donderdag 25 januari is er een 
concert door de studenten van de afdeling Kunst Media 
en Technologie en het Conservatorium van de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Een enorme happening, een Open Performance Site, waarbij de kerk 
vol staat met instrumenten, elektronica en bijzondere verlichting. In de 
monumentale Klaaskerk met zijn prachtige akoestiek golven die avond 
hedendaagse klanken door de ruimte. Altijd weer een verrassende 
avond vol met ‘nieuwste’ muziek van en door studenten.

De Nicolaïconcerten worden georganiseerd door de Stichting Cul-
turele Evenementen Nicolaïkerk (SCEN) en daarnaast is de kerk een 
concertlocatie voor derden, een bijzondere locatie door de akoestiek 
en door de mogelijkheden van de twee Marcussen-orgels.
Kamerkoor Neon onder leiding van Fokko Oldenhuis werkt mee aan 
de uitvoering op 25 januari. Deze begint om 20:15 uur, toegang kost 
een tientje.

Jaap Boeschoten

Naast de bekende Lessons 
& Carols rond het kerst-
feest, wordt er de laatste 
jaren ook steeds vaker 
in januari een viering 
gehouden van ‘Carols of 
Epiphany’. King’s College 
te Cambridge viert al 
vanaf 1928 met Kerst 
het beroemde Festival of 
Lessons & Carols, maar St. 
Johns College heeft het 
voortouw genomen om 
jaarlijks de Carols rond 
Epifanie te zingen. Wie de 
warme sfeer van Kerst nog 
even wil vasthouden in de 
kille maand januari, kan 
komen luisteren naar de 
‘Carols van Epifanie’ op 
zondag 28 januari om 17:00 
uur in de Janskerk.

In de eerste eeuwen van onze 

jaartelling kende men nog hele-
maal geen kerstfeest, maar vierde 
de kerk in het oosten de ver-
schijning van de Zoon van God 
op aarde in een mensengestalte. 
Dit werd de ‘Epifanie’ (Grieks 
voor ‘plotselinge verschijning’) 
genoemd. Men las over de aan-
kondiging van de geboorte van 
Jezus uit Matteüs en het verhaal 
van de wijzen die uit het Oosten 
kwamen om Hem eer te bewij-
zen. Dit werd gevierd op 6 januari 
(bij ons is dit ‘Driekoningen’ ge-
worden) en dit uitgebreide feest 
duurde tot wel 2 februari, op 
welke dag men vierde dat Jezus 
in de tempel werd gepresenteerd 
aan de profeten Anna en Sime-
on. Pas later is het ons bekende 
kerstfeest door de Romeinse kei-
zer op 25 december geplaatst, 
het moment waarop wij Germa-
nen het midwinter- of joelfeest 
vierden.

Wereldwijde traditie
Op 28 januari zal de Schola Da-
vidica, net als in St John’s College 
en andere plaatsen in de wereld 
(Schotland, Ierland, Verenigde 
Staten), Carols van Epifanie vieren 
in plaats van een gewone Choral 
Evensong. We lezen dan vooral 
teksten (‘Lessons’) en zingen lie-

deren (‘Carols’) over Jezus, van 
goddelijke oorsprong, die mens 
is geworden net als wij, die als 
klein kind toch al de koning van 
de volkeren van de hele wereld 
werd en als licht in de duistere 
wereld komt. Thema’s die tot op 
de dag van vandaag in de Oos-
terse kerk een belangrijke rol 
spelen. Als eerste wordt gele-

zen uit Johannes 1: ‘Het woord 
is mens geworden’, en verder 
vooral uit Matteüs over de aan-
kondiging aan Jozef, de wijzen uit 
het oosten en de reactie van Ko-
ning Herodes: de kindermoord 
te Bethlehem.
De muziek (carols) zijn ook 
rond die thema’s gekozen: mens-
wording, koningschap en het 

verschijnende licht. Zo zingen 
we in ieder geval een responso-
rium voor Epifanie van Palestrina, 
en samen met de gemeente ‘Of 
the Father’s heart begotten’ van 
David Willcocks. Natuurlijk het 
prachtige ‘The three Kings’ van 
Peter Cornelius en over de door 
Herodes bedreigde kinderen van 
Bethlehem in ‘Coventry Carol’ 
van Martin Shaw. En juist in deze 
dienst de reactie van Simeon als 
hij Jezus in de tempel mag vast-
houden: het ‘Nunc dimittis’.

De ‘Carols van Epifanie’ op 
zondag 28 januari bestaat uit 
prachtige en intieme carols, 
gezongen door de Schola Da-
vidica en verder: bezinning met 
lezingen rond God en mens, 
heerschappij en dienen, rond 
Licht dat in de wereld komt en 
natuurlijk samenzang van be-
kende en nieuwe carols rond de 
verschijning van Jezus in de we-
reld.

Het koor staat onder leiding 
van Daniel Rouwkema, het orgel 
wordt bespeeld door Jan Hage.
Het begint om 17.00 uur, de 
deuren gaan open om 16.30 uur. 
Toegang is gratis, bij de uitgang is 
een collecte.

Schola Davidica zingt
 Carols van Epifanie

Nieuwste muziek 
in de Klaas

Kees Wijnen

De eerste verhalen in het 
eerste boek van de Bijbel, 
Genesis – ‘In den beginne’ 
- blijven intrigeren. Ook 
als we ervanuit gaan dat 
de evolutietheorie klopt 
en deze verhalen alle 
historische betekenis in 
de gangbare zin van het 
woord ontberen, blijven 
het prachtige vertellingen. 
Tegelijkertijd stellen ze ons 
ook voor een aantal vragen. 
Deze vragen komen aan 
de orde in een reeks van 
vier leerhuisavonden, deze 
en volgende maand in het 
Johannescentrum.

Wat kunnen we met deze verha-
len in de hand zeggen over aloude 
woorden als schepping, genade, 
bestemming, hoop? Is er eigenlijk 
wel sprake van een ‘zondeval’? 
Wat zeggen ze over de verhou-
ding tussen God en mens, man en 
vrouw, mens en natuur? Laurens 
ten Kate neemt zijn toehoorders 
in het leerhuis mee in een onder-
zoek naar deze vragen.
Daarbij zal hij ingaan op de bete-
kenis van verbeelding. Je zou kun-
nen zeggen dat alle religie, ook de 
christelijke, ‘van verbeelding’ is, 
overgeërfd van onze verre voor-
ouders, die er hun kijk op de we-
reld in onderbrachten om wat 
voor ogen was anders te kunnen 
zien en beleven. Zo konden ze 
weer vooruit. 
Dat geldt ook voor de schep-
pingsverhalen in het boek Gene-

sis. Van verbeelding moet je geen 
waarheden maken, want dan 
kloppen de voorstellingen niet 
meer. Waarheden doen niets, je 
houdt ze er, als geloofsverplich-
ting, op na, maar door de ver-
halen laat de verbeelding ons 
hetzelfde anders zien. Maar is de 
christelijke religie dan een louter 
menselijke uitvinding, ontspro-
ten aan het menselijk brein? Of 
is er toch meer te zeggen over 
dat op zich fascinerende woord 
´verbeelding´?

Docent van de leerhuisavonden 
is prof. dr. Laurens ten Kate. Hij is 
bijzonder hoogleraar vrijzinnige 

religiositeit en humanisme aan 
de Universiteit voor Humanistiek 
(UvH) in Utrecht. Ten Cate is ook 
de schrijver van het boek ‘De 
vreemde vrijheid. Nieuwe bete-
kenissen van vrijzinnigheid en hu-
manisme in de 21ste eeuw’. Data 
en tijd: 10 en 24 januari, 7 en 21 
februari; plaats: Johannescentrum 
– Moezeldreef 400; aanmelding: 
Kees Wijnen, wijnenkees@gmail.
com of per telefoon 030-2624 
278. Kosten: € 7,50 per avond - 
over te maken op IBAN NL 51 
INGB 000 1763920 ten name 
van: Leerhuis Johannescentrum -- 
Overvecht te Utrecht of contant 
te voldoen op de avond zelf. 

* Schola Davidica zingt op zondag 28 januari ‘Carols van Epifanie’ in de 
Janskerk.

* ‘Driekoningen’ kwam bij ons in de 
plaats van de viering van Epifanie.

* Studenten verzorgen op 25 januari het eerste concert in de serie 
Nicolaïconcerten van 2018.

In den beginne - 
vier leerhuisavonden in het 

Johannescentrum

* Bernardien Sternheim, De Schepping - 2016 - Olieverf op doek
120 x 130 centimeter.



7in de stad JANUARI 2018

Geïnspireerd door ‘Humans of New 
York’, een project op Facebook 
waarvoor New Yorkers gefotogra-
feerd en geïnterviewd worden, is er 
in de Nieuwe Kerk (Wittevrouwen) 
een soortgelijk initiatief gestart. Op 
de website en social media is de 
rubriek ‘Mensen van Jezus’ in het 
leven geroepen. Elke week wordt 
een verhaal van iemand uit de 
Nieuwe Kerk geplaatst naar aan-
leiding van de vraag: Wie is Jezus 
voor jou? 

Hanneke Monsuur

De interviews vertellen een 
kort verhaal uit het leven 
van een Nieuwe Kerker 
voor wie Jezus belangrijk is. 
“Verhalen zijn inspirerend 
en bemoedigend”, zegt 
Harmen van Doorn, ouder-
ling van de Nieuwe Kerk. 
“Achter elk mens zit een 
verhaal en het is goed om 
die te delen. Met de serie 
zie je dat we prachtige, 
kwetsbare en krachtige 
verhalen kunnen delen. 
Eigenlijk zijn het dus kleine 
‘getuigenissen’ van mensen 
uit de kerk over hun leven 
met Jezus.” 

De Nieuwe Kerkers Kiki Kip, 
Daan Molenaar en Rimme Mas-
tenbroek interviewen om de 
beurt iemand uit hun kerk en 
vervolgens wordt dat op zon-
dag na de dienst via de website, 
Instagram en Facebook gedeeld. 
Inge Kalle-den Oudsten coördi-
neert het project en fotografeert 

samen met Paula Zijp de geïnter-
viewden. “Het uiteindelijke doel 
van het gesprek is dat we van de 
persoon één concreet verhaal uit 
hun leven krijgen over Jezus/God. 

Dit doen we aan de hand van 
de algemene vraag “Wie is Jezus 
in jouw leven”. Die vraag wordt 
tijdens het gesprek toegespitst. 
Elke week levert dat één verhaal 
op. Dat verhaal wordt op een 
vast moment verspreid op zowel 
de website als op de social media 
Instagram en Facebook. 

Berusting
Wat wordt er zoal verteld in 
deze verhalen? In een van de bij-
dragen vertelde Joost: “Geloven 
heeft voor mij te maken met je 
veilig weten, je zorgen bij God 
neer te mogen leggen. Daarin be-
rusting te ervaren. En Jezus is dan 
degene die het zeg maar aards 
maakt.” Over wat Paula zei staat 
geschreven: “Mijn ideale kerk 
is een gemeenschap waar we 
Jezus volgen, samen optrekken 
en niet alleen de mooie kanten 
van elkaar zien.” Thirsa deelde 

ook haar verhaal: “Wanneer het 
mij lukt om stil te worden, naar 
Jezus te luisteren en net als Hem 
in het leven te staan, merk ik dat 
ik meer aandacht heb voor men-
sen om mij heen dan wanneer ik 
denk het wel op eigen kracht te 
kunnen.”

Deze verhalen wil de Nieuwe 
Kerkers de komende tijd blijven 
delen, ter inspiratie en bemoe-
diging. Harmen van Doorn: “Dat 
zouden meer kerken of christe-
lijke verbanden moeten doen!” 

Nieuwe Kerkers delen hun verhaal
in ‘Mensen van Jezus’ 

Film in Huiskamer
Op 19 januari is er weer een 
filmavond in de Huiskamer, te 
beginnen om 19.30 uur. Een 
korte beschrijving van de film 
‘Carol’: in het New York van 
1952 ontmoet de elegante, 
getrouwde Carol (Cate Blan-
chett) op de vooravond van 
Kerstmis in een warenhuis de 
jonge Therese (Rooney Mara). 
Omdat ze beiden alleen zijn 
met Kerstmis, stelt Carol haar 
voor samen een geïmprovi-
seerde reis te maken naar het 
midden van Amerika. Ze wor-
den verliefd op elkaar en be-
ginnen een relatie. Carol zit 
echter gevangen in een liefde-
loos huwelijk en is bang om de 
voogdij over haar dochter kwijt 
te raken bij een echtscheiding. 
De Huiskamer van de Schil-
dersbuurt is te vinden op het 
adres Hobbemastraat 41. Toe-
gang is gratis, consumpties zijn 
tegen vergoeding. Na afloop 
wordt onder het genot van een 
drankje nagepraat. Iedereen is 
welkom, graag even vooraf aan-
melden bij marianvangiezen@
online.nl, 06-1841 9992 of 
diana.rusch@versatel.nl.

Utrecht Lezing over
Hollandse Meesters 
uit de Hermitage

Oogappels van de tsaren, wer-
den ze wel genoemd: werk-
stukken van Nederlandse 
kunstschilders die ‘thuis horen’ 
in Rusland. Voor het eerst in 
haar bestaan is de beroemde 
collectie Hollandse Meesters 
uit Sint Petersburg te zien in 
de Hermitage in Amsterdam. 
Daarover gaat de volgende 
Utrecht Lezing op 24 janu-
ari in Parc Transwijk, Hof van 
Transwijk. 
Op de unieke tentoonstelling 
in de hoofdstad zijn maar liefst 
drieënzestig werken van vijftig 
schilders te bewonderen. Ze 
vormen een dwarsdoorsnede 
van onze schilders uit de Gou-
den Eeuw. Het zijn schilderijen 
van onder anderen Rembrandt 
van Rijn, Govert Flinck, Frans 
Hals, Jan Steen, Pieter de 
Hooch en nog vele anderen.
Spreker op de bijeenkomst 
voor ouderen in Parc Trans-
wijk is drs. Barry Heinrichs. Hij 
is een allround kunsthistoricus 
en gespecialiseerd in de zes-
tiende- en zeventiende-eeuwse 
schilderkunst. 
De toegang en de koffie en thee 
zijn gratis. Wel verwachten de 
organisatoren van de Utrecht 
Lezingen een bijdrage van mi-
nimaal vijf euro om de kosten 
te dekken. Iedereen is hartelijk 
welkom. De zaal is open vanaf 
13.30 uur, de lezing met prachti-
ge beelden en hun geschiedenis 
begint om 14.00 uur.
De Utrecht Lezingen hierna 
zijn op 28 februari (over de 
Russische ziel) en op 28 maart 
(over het mogelijk voorkómen 
van dementie).

Christiane Karrer

Als u dit leest, hebben we de kerst-
dagen net achter de rug. En zoals 
ieder jaar staan we voor de vraag: 
hoe nemen we de boodschap van 
Kerst mee naar het nieuwe jaar, 
naar ons gewoon leven? Het licht 
dat de duisternis doordringt? Het 
nieuwe begin in een kind geboren 
midden in barre omstandigheden? 
Wonden beginnen te genezen, ge-
meenschap wordt hersteld, het leven 
bloeit op. Waar gebeurt het? 
Op de foto hiernaast is niet de stal in 
Bethlehem afgebeeld. Toch kreeg ik 
de indruk: het klopt wat op het bord 
staat: “Jesus born here”. Ik was er met 
een studiegroep afgelopen oktober. 
De taal eronder is Telugu, een van de 
officiële talen van India, gesproken 
door meer dan 66 miljoen mensen. 
Het bord hangt er het hele jaar. 

‘Farmers’, boeren die kleine, vaak 
zeer kleine stukjes land bewerken, 
komen hier bijeen en delen een 
aantal eenvoudige gebouwen. Zij 
leven met schrijnende problemen. 
De ontwikkeling in de landbouw 
heeft geleid tot immense vervuiling 
door giftige bestrijdingsmiddelen. 
De grond raakt uitgeput, restan-
ten van het gif werden zelfs in de 
moedermelk gevonden. Kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen en zaadgoed 
worden door multinationale bedrij-
ven duur verkocht. Veel toch al arme 
boeren komen in een neerwaartse 
spiraal van schulden terecht. 

Bovendien wordt hun land door 
de door de staat gesteunde groot-
grondbezitters afgepakt. Vaak is het 
einde van de schuldenspiraal de 
dood. Honderdduizenden boeren 

pleegden in India suïcide in de afge-
lopen twee decennia.
De kleine veestal ‘where Jesus is 
born’ hoort bij en interreligieus 
project van ecologische landbouw 
waarin boeren samenwerken om 
hun afhankelijkheid van de multi-
nationals en de vervuiling van hun 
land en voeding tegen te gaan. 
Onze studiegroep ging met farmers 
en de initiatiefnemer van dit pro-
ject, gepensioneerd bijbels theoloog 
en kerkleider dr. Premkumar, in 
gesprek. De boodschap van Kerst 
wordt hier verwezenlijkt in het leven 
van alledag. Midden in uiterst barre 
omstandigheden wordt een nieuw 
begin gemaakt. Klein, maar met 
grote uitstraling. Wonden genezen 
en gemeenschap wordt hersteld. 
De gemeenschap tussen mensen 
en tussen mensen en aarde kan 

weer groeien. De uitputting van de 
aarde wordt een ‘halt’ toegeroepen. 
De wonden aan lichaam en ziel van 
mensen worden verbonden. We kon-
den horen en zien hoe de boeren 
zelfbewustzijn hadden verkregen en 
blij waren om hun zorgen te kunnen 
delen. De boeren scheppen kracht 
en troost uit de Bijbel en andere 
heilige schriften. Dr. Premkumar ziet 
hen als ‘partners van God’. Mensen 
die zich inzetten voor een leven 
waarin niet winst, maar het welzijn 
van mensen en schepping prioriteit 
hebben. 

Het thema van de Assembly van 
de Lutherse Wereld Federatie kreeg 
hier, midden in India, voor mij le-
vendige en diepe betekenis: “Bevrijd 
door Gods genade – mensen niet te 
koop, schepping niet te koop” (zie 
mijn column in Kerk in de Stad van 
september 2017). Als we mensen en 
schepping niet als ‘koopwaar’ bekij-
ken, maar als partners van God hun 
leven laten opbloeien, dan is “Jesus 
born here”, dan vieren we Kerst, het 
hele jaar door.

Kerst – het hele jaar door
LUTHERS GELUID

* De gezichten van de geïnterviewden (fotocollage Hanneke Monsuur).

* Dirck van Baburen, concert 
1623
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IN KLANKEN… GELOVEN (1)

Volgens een overlevering zou kerkvader St. Augustinus gezegd hebben dat 
zingen twee keer bidden is. De uitspraak “wie goed zingt, zingt dubbel” wordt 
wel aan St. Augustinus toegeschreven. De grote reformatoren Martin Luther 
en Johannes Calvijn hebben zich over zingen en bidden soortgelijk uitgelaten. 
Calvijn, bijvoorbeeld, stelde het zingen van een psalm gelijk aan het gebed. 
Welke werking gaat in de 21ste eeuw nog uit van zingen op je geloof? Kun je 
zingen van geestelijke liederen wel loskoppelen van het geloof? Waarom wor-
den geestelijke liederen uitgevoerd in talloze concertzalen? Welke geestelijke 
liederen inspireren je? Wat beleef je bij het zingen van geestelijke liederen? 
De komende maanden gaan gastcolumnisten in op deze en andere vragen in 
onze serie ‘In klanken … geloven’. 

“Confetti van klanken
als een dansende vlucht spreeuwen
ritmisch veranderend
als een wolk – ongrijpbaar” –

Ella Schoonhoven

Zo begint mijn gedicht over 
muziek maken en zingen, 
verweven in geloof en mee-
doen in lofprijzing, al dan 
niet in een kerk.
Al heel jong begon het 
muzikale avontuur op de 
zondagsschool met het 
liedje ‘als kaarsjes in den 
nacht’. Blijkbaar heeft dit 
geleid tot eindeloos zin-
gen en kaarsen branden … 
dit laatste vaak om aan te 
geven dat ik thuis ben. 

Op de Maliebaanschool beperk-
te het zingen zich tot psalmen 
– iedere maandag moest je een 
nieuw lied uit je hoofd kennen 
qua tekst en dit werd het begin 
van een sterk visueel geheugen 
dat later van pas kwam bij bij-
voorbeeld de cantorij van de 
Wilhelminakerk. 

Engelse kerk
Als elfjarige mocht ik met mijn 
moeder meezingen in het Ja-

cobikerkkoor, maar na de 
HBS-tijd kwam de verrassing: 
een advertentie in het Utrechts 
Nieuwsblad, waarin gesugge-
reerd werd dat je de Engelse taal 
op een andere manier kon leren, 
namelijk in de Engelse kerk (Holy 
Trinity Church bij het Wilhelmi-
napark). 
Als zestienjarige kwam ik aarze-
lend die kerk binnen gestapt en 
na twee keer een dienst bijge-
woond te hebben kwam de choir 
master mijn ouders (!) vragen 
of ik deel mocht gaan uitmaken 
van het koor dat een alt nodig 
had. Laat ik daar nou nog steeds 
zijn… en dat is nu zestig jaar ge-
leden. Laat ik daar tevens Oeke 
Kruythof ontmoet hebben die 
vele gedichten heeft gepubliceerd 
en mij ook aanzette om meer 
naar buiten te treden. En net als 
toen word ik geregeld gevraagd 
projectkoren te ondersteunen 
(Bachcantates Utrecht, 50-jarig 
bestaan). Daar ik Frans zo’n 
mooie taal vond, lonkte tevens 
het Waalse kerkkoor (de Pieters-
kerk) waar ik jaren lid was. 

‘Dus zing ik!’
Naast deze – niet volledige – op-
somming van zangactiviteiten 
blijft de vraag wat nu exact zingen 

met geloof te maken heeft.
Heel simpel: erover praten is in-
gewikkeld, dus zing ik! Soms als 
de tekst goed tot je doordringt, 
zing je met meer vreugde over 
alles dat in je leven meer verdie-
ping heeft gegeven, of je wordt zo 
geraakt dat je nauwelijks verder 
kunt zingen.
Soms weet je toehoorders te 
ontroeren en ben je toch een 
beetje bezig met zendingswerk.

Kom uit de boot…
De verrezen Christus zegt tegen 
zijn discipelen: “Kom maar – kom 
maar uit de boot vol beslom-
meringen en mislukkingen en 
ongeloof – en Ik zal er zijn als een 
uitnodiging die als het ware be-
lichaamd wordt in bijvoorbeeld 
psalmen!” (Kerkennacht juni 
2017).
Met verwijzing naar het begin, 
eindig ik met de laatste twee re-
gels van het liedje: 
“laat ons dan in ’t duister held’re 
lichtjes zijn
Gij in uw klein hoekje – en ik in ’t 
mijn”. 

Zingen een beetje 
zendingswerk

Suzanne Richter 

Aan de Wijnesteinlaan 
4 in Utrecht in de wijk 
Hoograven ligt Villa 
Vrede. Dit is de plek waar 
ongedocumenteerden 
(mensen zonder verblijfs-
vergunning) een gezicht 
krijgen, zich kunnen 
ontspannen en zich veilig 
mogen voelen. Ook kunnen 
ze zich in Villa Vrede 
verder ontwikkelen aan 
de hand van bijvoorbeeld 
activiteiten en trainingen. 
Iedere bezoeker mag 
zich hier welkom voelen. 
Villa Vrede steunt voor 
het overgrote deel op 
vrijwilligers.  

Het nieuwe jaar 2018 is aan-
gebroken! Een jaar waarin wij 
hopen een fijn, nieuw huis te 
vinden voor al onze bewoners. 
Een huis wat zij zo hard nodig 

hebben. Voor veiligheid, saamho-
righeid en zelfontplooiing. Eind 
2017 misten we net de boot 
voor een nieuw huis, maar wie 
weet wat de kansen zijn voor 
het nieuwe jaar… 

Hierbij wil ik dan ook meteen 
een oproep doen voor dringen-
de hulp bij huisvesting: Mocht u 
een geschikte locatie kennen in 
Utrecht, laat het ons alstublieft 
weten! Dit kan door een e-mail 
te sturen naar info@villavrede.
nl. Wij nemen dan contact met u 
op. Dank u wel. 

Taallessen
In 2018 zullen we gewoon 
doorgaan met het aanbieden 
van onze activiteiten, we laten 
ons er niet van weerhouden! 
Er zullen weer taallessen aan-
geboden worden, de vrouwen-
dagen blijven van kracht, net 
zoals de muzieklessen en het 
samen eten. Laten we met zijn 
allen hopen dat we dit nog lang 
voort kunnen blijven zetten. 
Ook hopen we in het nieuwe 
jaar met een nieuw project te 
kunnen gaan starten: het project 
‘Toekomstoriëntatie’. Het doel is 

om mensen weer meer grip te 
laten geven op hun eigen leven. 

Terugblik
Nog even een korte terugblik 
op 2017, want we hebben mooie 
momenten gekend bij Villa Vrede:
In maart van dit jaar bestond 
Villa Vrede drie jaar. We bouw-
den een feestje en er waren 
maar liefst ruim honderd bezoe-
kers, van zowel binnen als buiten 
de stad. 
In juni openden we onze deu-
ren in het kader van Wereld-
vluchtelingendag. Het accent lag 

op de verbindende elementen 
muziek, theater en samen eten 
en drinken. 
In september vond Burendag 
plaats met als thema ‘ Samenzijn, 
samen verder!’ Het was een fijn 
samenzijn van buurtbewoners, 
kerkgangers, moslims en (vrien-
den van) Villa Vrede, uiteraard 
met lekkere hapjes en drankjes. 
Tot slot kwam in december ook 
nog Sinterklaas op bezoek en 
werd natuurlijk het Kerstfeest 
gevierd. Het was een mooi jaar!

Wanneer uw interesse is gewekt 
en u belangstelling heeft om iets 
voor Villa Vrede te gaan doen:  
weet dat we uw hulp altijd goed 
kunnen gebruiken. Voor meer in-
formatie, bezoek onze website: 
www.villavrede.nl 

Villa Vrede blijft 
hopen op nieuw huis

IN KLANKEN...
 GELOVEN

* Ella Schoonhoven: …” Wat zingen met geloof te maken heeft? Heel sim-
pel: erover praten is ingewikkeld, dus zing ik!”…

* De Burendag in het najaar was 
een van de hoogtepunten van 
Villa Vrede in 2017 (foto’s Wilma 
Rozenga).
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Stedelijke ZWO 
kiest Ghana

 
In 2018 zijn de ogen vanuit de Protestantse Gemeente 
Utrecht gericht op Ghana. De vriendschapsband met 
de gemeente in La bestaat 25 jaar en er komt weer 
een uitwisseling aan. Om deze band te onderstrepen 
en te versterken heeft de Stedelijke ZWO-commissie 
besloten voor de komende twee jaar projecten in 
Ghana financieel te ondersteunen. Kerk in Actie werkt 
met verschillende partners daar samen. In een volgend 
nummer vanKerk in de Stad vindt u meer informatie 
over de gekozen projecten.

Er is een ramp gebeurd ergens in 
de wereld. Vanuit een groot aantal 
landen worden er hulpgoederen 
gestuurd zoals 11.000 paar lieslaar-
zen vanuit Canada. Nigeria stuurt 
500 dekens. Israël zorgt voor 6.000 
kisten sinaasappels. En vanuit Ja-
maica komen koffie en suiker naar 
het rampgebied. India zorgt voor vijf 
ton juten zakken, België voor heli-
kopters en Birma stuurt geld. Hebt u 
enig idee welke ramp dit was, waar 
en wanneer?

Irene Stok

Het was 65 jaar geleden, 
in de nacht van 31 janu-
ari op 1 februari 1953, 
in Nederland: de waters-
noodramp in Zeeland, 
Zuid-Holland en het wes-
ten van Noord-Brabant. 
Door een combinatie van 
een zware stormvloed en 
springtij, braken de dij-
ken en kwam veel land 
onder water te staan. 
In Nederland kwamen 
1836 mensen om bij deze 
ramp. Ook in het Verenigd 
Koninkrijk, België en op de 
Noordzee kwamen mensen 
om: meer dan 650.

Vanuit de hele wereld kwam er 
hulp naar Nederland. Zoals te 
verwachten uit landen als de 
VS, Canada, Zweden, Australië 
en Frankrijk. Maar ook uit India, 
Colombia; en uit Suriname, waar 
de soldaten uit het leger één dag 
soldij afstonden voor de hulp in 
Nederland. Deze informatie komt 
uit de museumgids van het Wa-
tersnoodmuseum in Ouwerkerk 
op Schouwen Duiveland. In dat 
museum, gevestigd in een aantal 
caissons waar de dijk mee gedicht 

is, is allerlei informatie over de 
watersnoodramp te vinden. En 
ook over de hulpstroom die toen 
op gang kwam. Het is bijzonder 
dat Nederland toen hulp uit zo-
veel landen heeft gehad. 

Noodhulp 
De kerken vonden dat ook bij-
zonder. Zo bijzonder dat het 
werelddiaconaat is gestart. In 
1953 kreeg Nederland hulp. Nog 
steeds gebeuren er rampen in de 
wereld en is er noodhulp nodig. 
U kent de acties wel waarvoor 
we in de kerken collecteren. 
In 1953 was de rol van het di-
aconaat kleiner geworden. Er 
kwamen steeds meer over-
heidsregelingen waardoor de 
diaconieën minder hulp in de 
eigen plaats hoefden te geven. 

Het diaconale werk is zich vanaf 
1953 meer gaan richten op hulp 
buiten Nederland. Al is de hulp in 
Nederland natuurlijk wel geble-
ven omdat ze –helaas- nog wel 
nodig was en is.

Wederkerigheid
Om extra aandacht te besteden 
aan het werelddiaconaat is de 
eerste zondag van februari altijd 
een zondag voor het werelddia-
conaat. Deze zondag ligt dichtbij 
de nacht dat de watersnoodramp 
plaats vond. Het herinnert ons 
eraan dat we soms de helper zijn 
en een ander moment zelf hulp 
nodig hebben. Die wederkerig-
heid is een belangrijk kenmerk 
van het diaconale werk. Het helpt 
om ons niet meer, groter of beter 
te voelen dan een ander. Iedereen 

kan hulp nodig hebben en ieder-
een kan hulp bieden.

Collecte 
Dit jaar is zondag 4 februari de 
zondag werelddiaconaat. In alle 
PGU-kerken wordt gecollecteerd 
voor kinderen in Ghana. Deze 
kinderen doen, onder dwang, 
gevaarlijk werk in de visserij op 
het Voltameer. Kinderen, vooral 
jongens, worden meegelokt of 
meegenomen en op kleine ei-
landjes in het meer, dat vier keer 
zo groot is als Nederland, vastge-
houden door hun slavenmeesters. 
Er is geen enkele mogelijkheid om 
aan de grillen van hun meesters 
te ontsnappen. Partnerorganisatie 
Challenging Heights spoort deze 
kinderen op, bevrijdt hen en vangt 
de kinderen tijdelijk op. In deze 

tijdelijke opvang worden kinde-
ren met intensieve psychologische 
hulp en onderwijs voorbereid 
op een terugkeer naar hun eigen 
gezin en dorp. Met de collec-
teopbrengst van deze Zondag 
Werelddiaconaat wil Challenging 
Heights in 2018 realiseren dat 
25 bevrijde kinderen onderwijs 
krijgen en begeleiding bij hun te-
rugkeer naar huis. 
Op deze manier is er ook dit jaar 
weer aandacht voor diaconaal 
werk ergens in de wereld.

Zondag voor het werelddiaconaat
DIACONAAT WERELDWIJD

* Ook in de visserij is vaak sprake van kindslavernij, zoals hier in Ghana (foto Kerk in Actie).

Lieve God
Er zijn voor elkaar 
als het goed gaat
als het minder gaat
het klinkt zo gewoon.

Er zijn omdat je geeft om de 
ander,
wat is dat toch bijzonder,
wat is het soms toch zwaar.
Ontvangen van de ander,
wat is dat toch bijzonder,
wat is het soms toch zwaar

God,
of we nou hulp nodig hebben of 
hulp bieden,
we kunnen Uw hulp niet missen.
Wees met ons.
Amen

(bron onbekend)

Hanneke Monsuur

Tijdens de adventsperiode 
heeft de Nieuwe Kerk geld 
ingezameld voor een naschools 
programma voor Roemeense 
zigeunerkinderen. Kinderen uit 
de Romagemeenschap in het 
dorpje Boiu in Transsylvanië 
groeien op te midden van 
armoede, alcoholisme, verwaar-
lozing en gebroken gezinnen. De 
stichting Fundatia Maranatha 
Romale biedt de volgende gene-
ratie hoop via een naschools 
programma. 

Dit doel is aangedragen door de kerk-
leden Anke en Mark Nijdam. Zij zijn al 
sinds 2005 persoonlijk betrokken bij 
dit project. Wat Anke het meest raakt, 
vertelde ze in een toelichting tijdens 
een kerkdienst, is dat de kinderen via 
dit programma zo toch de liefde en 
steun krijgen die er vanuit de gezinnen 
vaak tekort is. Ook komen de kinderen 
zo in aanraking met God, ze vragen op 
school zelfs al of ze ook daar bijbelver-
halen mogen horen.

Het verhaal van Darius
In de nieuwsflits van de Nieuwe Kerk 
is onder meer het verhaal van Darius 
gedeeld. Darius is een slimme jongen 
en hij heeft toekomstdromen. De ou-
ders van Darius hebben moeite om 
hun gezin met vier kinderen in de ba-
sisbehoeftes te voorzien en om Darius 

te ondersteunen in het schoolwerk. Hij 
wordt met het maken van zijn huiswerk 
gelukkig geholpen via het naschoolse 
programma van de stichting Fundatia 
Maranatha Romale. Darius zit nu in 
het laatste jaar van de basisschool in 
Roemenië en veel Romakinderen ver-
laten hierna de school. Dankzij het na-
schoolse programma is Darius nu één 
van de beste leerlingen in zijn klas en 
kan hij groots blijven dromen! Darius 
vertelt: “Ik kom graag om te leren 
schrijven en om te spelen. Door hier te 

komen heb ik geleerd hoe ik beter kan 
leren en hogere cijfers kan halen.”

Over de stichting
In 2015 hebben Cristina en Stelică de 
stichting Fundatia Maranatha Romale 
opgericht. Één van de doelen die zij na-
streven, is het bijdragen aan het succes-
vol volgen van onderwijs voor alle kin-
deren in het dorpje Boiu. Op dit mo-
ment vallen er nog veel kinderen uit in 
het onderwijs. Door schaamte en moe-
deloosheid lukt het hun niet om naar 
school te blijven komen. Sommige kin-
deren lukt het niet om goede cijfers te 
halen: ze zijn onvoldoende ontwikkeld 
om mee te kunnen komen in het on-
derwijs of hebben extra steun en uitleg 
nodig. Ondersteuning die hun laagge-
schoolde ouders niet kunnen bieden.

Het naschoolse programma
In september 2016 is de stichting 
Maranatha Romale gestart met het 
naschoolse programma. Hier bieden 
ze huiswerkbegeleiding en stimuleren 
ze de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
cognitieve ontwikkeling en leren ze de 
kinderen leren. De kinderen worden 
liefdevol ontvangen en ook komen zij 
in aanraking met God. Daarnaast wordt 
een maaltijd geserveerd.

Wilt u ook bijdragen aan dit goede doel? 
Op de website van de Nieuwe Kerk kunt u 
zoeken op adventscollecte (onder nieuws). 
Daar vindt u de informatie om uw gift over 
te maken. 

Adventscollecte voor Roemeense kinderen

* De Roemeense jongen Darius wordt 
geholpen door de stichting Fundatia 
Maranatha Romale.

 * Een van de door Kerk in Actie gesteunde projecten in 
Ghana.
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Peter van der Ros

Onwillekeurig doet de titel 
van dit diepzinnige tijds-
document mij denken aan 
de stadsmuur van Jericho, 
die een kleine zesduizend 
jaar geleden viel door 
Goddelijk ingrijpen. Dat 
was in 1989 ook het geval 
in Berlijn, waar de beton-
harde scheidslijn tussen 
communistische dicta-
tuur en westerse vrijheid 
‘zomaar’ verdween. Een 
Godswonder. Een eenvou-
dige dominee, Christian 
Führer geheten, mocht van 
Hem die dit bewerkte, de 
vredelievende aanstichter 
zijn. De in 2014 overleden 
predikant van de Leipziger 
Nikolaikirche beschreef de 
wonderbaarlijke uitwerking 
van zijn wekelijkse vredes-
vespers in dagboekvorm. 
Ds Pieter Oussoren ver-
taalde dit indrukwekkende 
geschrift onder de titel 
‘Geloof laat een Muur val-
len’, subkop: Memoires van 
een Wende-dominee. 

Die Wende, Duits voor Omme-
keer, kwam voor het oog van 
de wereld nogal onverwacht. 
Wie wist wat er gebeurde in het 
hermetisch voor de vrije wereld 
afgesloten Oost-Duitsland? Wie 
kon weten dat de uiteindelijk 
vreedzaam verlopen ‘revolutie’ 
waarmee het dictatoriale bewind 
in de opeens verdwenen DDR 
werd afgeschud, als het ware 
in de kerk was ‘voorgekookt’ 
door de woorden en daarmee 
gepaard gaande positieve en hu-
morvolle houding van die kleine 
stadsdominee in de grote, vaak 
vrijwel lege kerk?

Boeten
Aangrijpend is het om te lezen 
hoe de eenvoudig levende pre-
dikant Christian en zijn vrouw 
Monika zich hun rotsvaste geloof 
in de vredelievende God niet lie-
ten afnemen door de Russische 
bezetter van hun land. Op pa-

gina 39 (van de bijna 400 in dit 
boek van 19x12,5x2,8 centime-
ter, gebonden met leeslint en 
stofomslag). 

Een willekeurig citaat: “Ik kreeg 
er een eerste vermoeden van 
dat het een heel verschil uit-
maakt of je moet boeten voor 
eigen fouten, agressiviteit of 
zonden, of dat je moet lijden ter 
wille van Jezus.” 

Wende in kerk
Het ‘dagboekstukje’ over de ves-
per waarin de omwenteling fei-
telijk plaatsvond (pagina 253), is 
zo mogelijk nog indrukwekken-
der dan de andere korte teksten 
die Christian Führer in zijn tijds-
document zette: “Uiteindelijk 
werd het gewoon vijf uur, en 
onze vredesvesper verliep zon-
der enig probleem. De kerk was 

overvol. Zelfs de galerijen waren 
helemaal bevolkt. De commu-
nistische kameraden op de ban-
ken van de begane grond zaten 
enigszins ingesloten in de menig-
te, terwijl ze enkele uren eerder 
nog dominant als eersten aanwe-
zig waren. Vermomd als gewone 
kerkgangers deden ze hier hun 
werk en namen de plekken in 
van mensen die er werkelijk als 
gewone kerkgangers hadden wil-
len zitten. Maar nu ze er eenmaal 
waren, werden ze blootgesteld 
aan het Woord van God, aan het 
evangelie en wat dat bewerkt. 

Op deze negende oktober 1989 
vernamen de Stasi en de partij-
genoten de goede tijding van 
Jezus. Jezus kenden ze niet, en 
met de kerk waar ze nu in zaten 
konden ze ook niets beginnen, 
maar ze maakten Jezus mee!...

Grensgeval
Het is mede aan de vriendschap 
tussen auteur en vertaler te dan-
ken, dat dit boek over het slech-
ten van een historische Muur in 
het Nederlands is verschenen. 
Dat gebeurde eerder al met 
de memoires van de Leipzigse 
familie Roest, met wie Pieter 
Oussoren al bijna een halve 
eeuw bevriend is. Dat schrijft de 
Utrechtse emeritus-predikant 
dan ook in zijn nawoord, waar 
hij zijn vrije gedachten laat gaan 
over hoe zijn vriend Christian 
misschien wel zijn laatste jaren 
had willen slijten: pal op de grens 
van Armenië en Turkije; ook daar 
verbaasde grenswachten als het 
ware positief tartend het evan-
gelie voor-levend met dagelijkse 
grensoverschrijdingen. Mooi in 
woorden uitgebeeld. Jammer al-
leen dat Oussoren daar de uni-
versele vergissing maakt als zou 
de ‘God van de Armeniërs’ in 
Turkije Allah heten. Alsof er geen 
hemelsbreed verschil zou zijn 
tussen Bijbel en koran. Het is 
maar een slotzinnetje, maar het 
stoort me wel. 

‘En toen beleefde ik zelf het 
wonder van de geweldloze re-
volutie. Wat Ben Gurion ooit 
gezegd heeft, bleek waar: “Wie 
niet in wonderen gelooft, is geen 
realist”. Deze woorden van de 
auteur vormen de samenvat-
ting van zijn prachtig beschreven 
levensverhaal in de spits van de 
geschiedenis.

Naar aanleiding van ‘Geloof laat een 
Muur vallen’, uitgever Skandalon 
ISBN 978 94 92183-576, 392 pa-
gina’s, prijs € 24,95.

Multiple Voice
in Pieterskerk
Het gerenommeerde Vo-
caal Ensemble Multiple Voice 
presenteert op vrijdag 26 ja-
nuari in de Pieterskerk een 
programma over het verstrij-
ken van de tijd, over hollen en 
stilstaan, over de vluchtigheid 
van tijd en eeuwigheid; over 
leven en dood. Maar ook over 
de verschillende momenten 
van de dag, van het ochtend-
gloren tot het invallen van de 
avond.
Hoe wordt tijd gemeten? Arvo 
Pärt schreef muziek om de 
opeenvolgende generaties in 
beeld te brengen; ‘Which was 
the son of’. Of is het einde 
van een dag de begrenzing van 
tijd in het dagelijks leven zoals 
Thomas Tallis schreef in zijn ‘Te 
lucis ante terminum’? 
Naast de genoemde voorbeel-
den weerspiegelt de veelzijdig-
heid van het begrip tijd zich in 
dit toegankelijke programma 
met oude en nieuwere muziek 
van onder meer Byrd, Gib-
bons, Finzi, Pizzetti en Macmil-
lan. En natuurlijk in de muziek 
van Herbert Howells: zijn 
‘Even such is time’ op een ge-
dicht van Sir Walter Raleigh le-
verde de titel en de inspiratie 
voor het programma. 
Het concert in de Pieterskerk 
op 26 januari begint om 20.15 
uur. Informatie over kaartver-
koop: www.multiplevoice.nl.

Dit concert is ook nog te be-
luisteren op zaterdag 3 febru-
ari in Almere, Goede Rede 
(www.goederedeconcerten.
nl) en op zondag 4 februari om 
13.00 uur in de protestantse 
kerk van Cothen (www.con-
certincothen.nl).

‘Denken in de 
Driehoek’ over
politieke macht
‘Denken in de Driehoek’ is 
weer op woensdag 24 janu-
ari, om 20.00 uur in het Con-
gres- en vergadercentrum In 
de Driehoek aan het Willems-
plantsoen 1c. Voorafgaand aan 
de discussie over het thema 
‘Politieke macht’ is er een al-
gehele inleiding door theoloog 
en filosoof  Theo van Willigen-
burg. Hij gaat in vraaggesprek 
met Ruben van de Belt, ook 
theoloog en kandidaat voor 
Utrechtse gemeenteraad.
Het belooft een enerverende 
avond te worden met des-
kundige, bevlogen sprekers 
en voldoende ruimte voor 
het publiek om actief deel te 
nemen aan het gesprek.
In de Driehoek is op loop-
afstand van station Utrecht 
Centraal. De zaal gaat open 
om 19.30 uur. De discussie 
wordt om 21:30 uur afgerond. 
Daarna is gelegenheid om na 
te praten en de sprekers te 
ontmoeten bij de borrel. Toe-
gang is gratis. Aanmelden is 
niet nodig. Informatie via de e-
mail: DenkenInDeDriehoek@
gmail.com; algemene informa-
tie via telefoon 030-231 5018, 
Bernd Wallet.
De volgende lezingen in deze 
themareeks zijn op 21 febru-
ari (Media en macht, spreker 
onder anderen Tom Mikkers); 
21 maart (Macht over het 
leven, sprekers Jean-Jacques 
Suurmond en Nienke Nieu-
wenhuizen) en 18 april (Kennis 
en macht, sprekers Wim Janse 
en Nathanael Korfker.

‘Madonna met Kind’ tot eind deze maand

Geloof laat een muur vallen
BOEKEN

De tentoonsteling ‘Madonna met Kind’ van Giovanni Dalessi in de Domkerk is nog tot en met 31 januari te zien. 
In de vorige editie van Kerk in de Stad stond veel informatie over deze expositie. Enkele schilderijen staan hierbij 
afgedrukt, teneinde de lezer in verleiding te brengen om de mooie tentoonstelling te bezoeken.



in de stad JANUARI 2018 11

Mini Jurjens 

U weet vast dat er in een aantal zorgcentra van Utrecht 
vieringen zijn. Maar hebben we wel eens geluisterd naar 
de mensen die de vieringen in zorginstellingen bezoeken?
Waarom gaan ze, wat vinden ze er en waarom is het 
voor hen belangrijk? Een aantal van de cliënten van 
de Warande en met name de revalidatieafdelingen in 
Tamarinde zijn gevraagd om daarover iets te vertellen. 
Hieronder leest u hun reacties.

Joke: Ik heb er doordeweeks 
wat aan
Ik zou niet zonder kunnen. Als het 
er niet was zou ik het erg missen.
Soms raakt je een woord en dat 
neem je dan mee. Ik heb er door-
deweeks wat aan, het geeft me 
steun. Het kan je rust geven, als 
het even lastig voor je wordt.
Verder is de muziek voor mij 
erg belangrijk, en het samen zin-
gen. Als hier in Tamarinde geen 
dienst is (een keer per maand, 
-MJ) dan word ik opgehaald door 
iemand van de Johannes kerk. Ik 
ben daar jarenlang actief geweest 
in de vrouwenclub en bij het 
koffieschenken. 

Hier in Tamarinde zijn de vierin-
gen korter en je zit in een kring 
bij elkaar. Soms ontstaat er ge-
woon een gesprek tijdens de 
preek omdat je kunt zeggen wat 
je vindt.

Celine: Kracht vinden

Het is een onderbreking  van de 
week, met een goed verhaal dat 
je de kracht geeft om door te 
gaan. Kracht door de woorden, 
de vertellingen en de gebeden. 
Muziek en het samen-zingen is 
fijn. Vooral als het bekende liede-
ren zijn zodat je uit volle borst 
kunt meezingen.
Het is heel anders dan de tv aan-
zetten. Het doet mij meer als ik 
er echt bij ben. Je deelt een ge-
voel want je bent samen. En je 
hoort het verhaal van iemand 
zelf, die zich tot jou richt en ei-
gentijdse voorbeelden geeft, een 
verbinding maakt met hoe wij 
nu leven. Ik ga het missen als ik 
weer thuis ben…

Pieta: Echt samen zijn

Ik ga er naar toe voor Gods 
Woord natuurlijk! Anders is het 
geen zondag en is het kaal. Waar 
ik vandaan kom was ik gewend 
om twee keer naar de kerk te 
gaan, maar dat kan hier niet.
Voor mij is het belangrijk om her-
kenning te vinden. Het liefst heb 
ik de psalmen en oude gezangen 
maar vaak wordt er wat anders 
gezongen. Het is heel anders dan 
naar de TV kijken. Ik doe dat wel 
als er geen viering is(dat vind ik 
maar niks) maar je kunt het niet 
vergelijken. 
Want dan ben je niet echt samen, 
je zit niet tussen echte mensen 
en je krijgt geen hand… Het 
samen zijn en samen zingen doet 
goed. Voor mij hoort het naar de 
kerk gaan erbij. Ik heb dat nodig.

Corrie: Met een blij gevoel 
weer weg
Ik wil ernaar toe om dat ik zelf 
geloof, en omdat ik er betrokken 
bij wil zijn. Je gaat er met een blij 
gevoel weer weg, het is verster-
kend, bemoedigend.
Er komen veel mensen. Ik zie ook 
mensen die “ver weg” zijn. Maar 
die beleven het ook gewoon mee, 
doen op hun eigen manier ook 
mee mee. Dat is mooi om te zien.
Ik mis wel een echte kerkruimte 
(we vieren in een multifunctio-
nele ruimte, de enige ruimte die 
groot genoeg is, -MJ). Maar uit-
eindelijk gaat het niet om het ge-
bouw want je kunt overal vieren. 
Het is fijn, dat je ook hier in 
Tamarinde gelegenheid krijgt om 
met elkaar te vieren. 
Ik heb ook wel eens tegen een 
medebewoner die verdrietig was 
gezegd: ga toch mee, hoewel die-
gene niet geloofde. Dat heeft ze 
gedaan en ze was er later blij om.

Sandra: Graag als vrijwilli-
ger terugkomen

Ik ga naar de viering omdat je 
dan lotgenoten tegenkomt die 
in hetzelfde circuit zitten. Ik zie 
ook veel andere mensen die ik in 
een gewone kerk niet tegenkom, 
mensen van psychogeriatrische 
afdelingen. Ik vind het fijn om ze 
te helpen. Vooral door een foto 
(in de liturgie, mj)  aan te wijzen, 
of even aan te wijzen welk lied 
we gaan zingen, of iemands hand 
even vast te houden. Je ziet ze 
dan glimlachen.
Ook vind ik het fijn dat er in de 
viering ruimte is om te zeggen 
waar je voor wilt bidden. Je kunt 
dan zeggen wat er op je hart ligt.
Ik vind het heel belangrijk dat de 
vieringen bestaan. Het lijkt me 
heel leuk om als ik weer thuis 
ben hier terug te komen als vrij-
williger om mensen te helpen bij 
de vieringen.

Ik heb ook mijn eigen kerk waar 
ik naar toe ga maar ik voel me 
hier meer thuis.

Vieren in Nieuw TamarindeConcert met engelen, 
duivels en beesten...
Op vrijdag 2 februari verzorgt 
het Utrechts Vocaal Ensem-
ble onder leiding van Jeroen 
Spitteler een programma vol 
contrasten. Onder het motto: 
Geen muziek zonder stilte, 
geen engel zonder duivel gaat 
het ensemble deze avond in 
de Pieterskerk op zoek naar 
koormuziek waarbij contras-
ten voor de samenhang zor-
gen. Het programma dat het 
Utrechts Vocaal Ensemble voor 
deze muzikale avond heeft sa-
mengesteld, kreeg dan ook 
het thema: ‘Engelen, duivels en 
beesten’. Tegenover de lieflijk-
heid van het achtstemmige 
Angelis Suis uit 2006 van de 
Litouwse componist Vytau-
tas Myskenis, staat de felheid 
van Daemon irrepit callidus 
van Gyorgy Orban, (geboren 
in 1947). Het thema biedt een 
mooie kans om een van de 
carnavalsliederen van de Ne-
derlander Robert Heppener 
te zingen uit 1966, de Canti 
carnascialeschi. Een van de fa-
vorieten van het UVE is Dou-
ble double toil and trouble’ uit 
1984 van de Fin Jaakko Män-
tyjärvi (1963), de gezongen 
toverspreuk van de drie hek-
sen uit Shakespeare’s MacBeth. 
Eenzelfde muzikaal plezier zit 
in het bijna vier eeuwen eerder 
gecomponeerde Chant des oi-
seaux van Clément Janequin. 
Het programma bevat ook 
een première: het ‘O magnum 
mysterium’ van de Utrechtse 
componiste en violiste Anneke 
Wittop Koning. Daarin zitten 
dieren verstopt, net als in Ra-
vels, Trois Chancons uit 1914/5 
(deel 2 :paradijsvogels). Het 
programma wordt gelardeerd 
met delen uit de Missa O Mag-
num Mysterium van Thomas de 
Victoria, (zestiendde eeuw).  

Het concert in de Pieterskerk 
op 2 februari begint om 20.15 
uur. Over toegangskaarten en 
voorverkoop staat alles op de 
website www.utrechtsvocaalen-
semble.nl.

* Utrechts Vocaal Ensemble.

Geloof-Hoop-
Liefde concert
Koninklijke Oratorium Vereni-
ging Utrecht brengt midden 
in de winter, op zondagmid-
dag 28 januari een warm con-
certprogramma rondom het 
thema Geloof-Hoop-Liefde. 
Het koor zingt sfeervolle lie-
deren van Brahms, Dvořák en 
Schubert en als hoogtepunt het 
prachtige Requiem van Cheru-
bini. Het concert staat onder 
leiding van KOV’s vaste dirigent 
Arthur Koopman.

Zondagmiddag om 15.30 uur 
is iedere muziekliefhebber van 
harte welkom in de Aloysius-
kerk aan de Adriaen van Os-
tadelaan 4. Kaarten à € 12,50 
zijn verkrijgbaar via www.ko-
vutrecht.nl of aan de zaal. Voor 
meer informatie kunt u ook op 
de website terecht.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel meer informatie willen, of 
mee willen helpen in Nieuw Tamarinde of een ander zorgcentrum 
van Careyn dat bij u in de buurt is, dan kunt u contact opnemen 
met m.jurjens@careyn.nl

Auteur is geestelijk verzorger Nieuw Tamarinde en Warande

Corrie (cliënt) en Bas (op bezoek): Het doet me goed
Ik vind het belangrijk dat er hier aandacht aan word besteed. Het doet 
me goed. Wij zijn nu 53 jaar getrouwd en zijn gewend om zondags 
naar de kerk te gaan. Het hoort bij ons leven. 
Het is fijn dat je ook hier naar de kerk kunt gaan: je bent samen met 
mensen die je niet kent en toch deel je wat! Corrie: Ik wil ook nog 
kwijt dat de zusters hier goed zijn. Ze doen niet alleen hun werk maar 
hebben echt aandacht voor je.

Joke: Sterker staan in het leven
In mijn eigen kerk verzorg ik vaak de lezing en de voorbede, ik doe dat 
met volle overtuiging naar de mensen toe. Ik vind het fijn om hier naar 
de oecumenische viering te kunnen gaan.
De eerste keer dat ik hier in de viering kwam was de voorganger echt 
betrokken bij de mensen. Je voelde het samenspel. 
Het samenzijn en samen de liederen zingen, te delen en te bidden, daar 
krijg ik rust en kracht door om in het leven sterk te staan en ook ande-
ren te helpen.
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dagelijks (behalve zondag)
12.30 uur Domkerk, 
middaggebed

elke maandag
7.00 uur Domkerk, 
ochtendgebed

elke woensdag
8.40-9.00 uur 
Johannescentrum, 
ochtendgebed

elke woensdag
17.30 uur Johannescentrum, 
Hanna’s herberg
- - - - - - - - - - - 

zaterdag 6 januari
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
met Domorganist Jan Hage 
(verzoekprogramma)

zondag 7 januari
10.00 uur Marcuskerk, 
allerlaatste viering in dit 
gebouw
10.00 uur Domkerk, viering 
Driekoningen
17.00 uur Nicolaïkerk, vesper
19.30 uur Geertekerk, Bach 
cantate uitvoering BWV 41 
‘Jesu, nun sei gepreiset’

woensdag 10 januari
19.00 uur Nicolaïkerk, 
nieuwjaarsreceptie PGU
20.00 uur Johannescentrum, 
eerste van vier 
leerhuisavonden met prof. 
Laurens ten Kate

donderdag 11 januari
10.00 uur Huiskamer 
(Hobbemastraat 41), inloop

zaterdag 13 januari
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek met 
solistenensemble Cantores 
Martini en fluitist Sascha 
Mommertz 

zondag 14 januari
10.00 uur eerste viering met 
leden van de fusiegemeente 
Marcuskerk

10.45 uur Tuindorpkerk, 
expositie bekijken met 
kunstenaar Nosrat Mansouri 
Gilani
19.30 uur Nieuwe Kerk, 
(honerdste) MEER-avond

maandag 15 januari
19.00 uur Nieuwe Kerk, 
cursusavond Marriage Course

woensdag 17 januari
10.00 uur Huiskamer 
(Hobbemastraat 41), Kring 
Bijbel en Kunst over Psalm 139

donderdag 18 januari
10.00 uur Huiskamer 
(Hobbemastraat 41), inloop

vrijdag 19 januari
19.30 uur Huiskamer 
(Hobbemastraat 41), filmavond 
‘Carol’ zie bericht

zaterdag 20 januari
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
met barokensemble van de 
Domkerk en Jan Hage

maandag 22 januari
19.00 uur Nieuwe Kerk, 
cursusavond Marriage Course

woensdag 24 januari
14.00 uur Parc Transwijk, 
Utrecht Lezing over Hollandse 
Meesters uit de Hermitage
20.00 uur Johannescentrum, 
tweede van vier 
leerhuisavonden met prof. 
Laurens ten Kate

woensdag 24 januari
19.45 uur In de Driehoek 
(Willemspantsoen 1c), ‘Denken 
in de Driehoek – filosofisch 
debat over thema politieke 
macht
donderdag 25 januari
10.00 uur Huiskamer 
(Hobbemastraat 41), inloop
20.00 uur Holy Trinity Anglican 
Church, gebedsviering Week 
van de Eenheid
20.15 uur Nicolaïkerk, concert 

van studenten Kunst Media 
en Technologie en van het 
Conservatorium 

vrijdag 26 januari
20.00 uur PGU-
gemeenteavond op nader te 
bepalen locatie (informatie 
via bestuurssecretariaat@
protestant-utrecht.nl)
20.15 uur Pieterskerk, concert 
Vocaal Ensemble Multiple Voice

zaterdag 27 januari
15.30 uur Domkerk, 
Zaterdagmiddagmuziek 
met Domcantorij (Engelse 
kathedraalmuziek)

zondag 28 januari
15.30 uur Aloysiuskerk (A. 
van Ostadelaan), concert 
Koninklijke Oratorium 
Vereniging ‘Geloof-Hoop-
Liefde’

17.00 uur Janskerk, Carols van 
Epifanie door Schola Davidica 
(deur open 16.30 uur)

maandag 29 januari
19.00 uur Nieuwe Kerk, 
cursusavond Marriage Course

donderdag 1 februari
10.00 uur Huiskamer 
(Hobbemastraat 41), inloop

vrijdag 2 februari
20.15 uur Pieterskerk, concert 
Utrechts Vocaal Ensemble

maandag 5 februari
19.00 uur Nieuwe Kerk, 
cursusavond Marriage Course

woensdag 7 februari
20.00 uur Johannescentrum, 
derde van vier leerhuisavonden 
met prof. Laurens ten Kate

maandag 19 februari
19.00 uur Nieuwe Kerk, 
cursusavond Marriage Course

woensdag 21 februari
20.00 uur Johannescentrum, 
vierde van vier leerhuisavonden 
met prof. Laurens ten Kate
19.45 uur In de Driehoek 
(Willemspantsoen 1c), ‘Denken 
in de Driehoek – filosofisch 
debat over thema Media 
en macht met spreker Tom 
Mikkers

woensdag 28 februari
14.00 uur Parc Transwijk, 
Utrecht Lezing over ‘de 
Russische ziel’
- - - - - - - - - - -

AGENDA

(advertentie)

Deze agenda is eveneens te raadplegen op de website van 
de Protestantse Gemeente Utrecht, PGU.nu

Protestantse Gemeente Utrecht
Algemene Kerkenraad   

 

UITNODIGING VOOR DE

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018

Alle leden, relaties en medewerkers van de Protestantse 
Gemeente Utrecht zijn van harte welkom op de 
Nieuwjaarsreceptie die op woensdag 10 januari 2018 van 
19.00 – 21.00 uur in de Tuinzaal van de Nicolaïkerk (ingang 
Nicolaasdwarsstraat 14) wordt gehouden.

Onder het genot van een hapje en drankje is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. 

Wij hopen u op 10 januari te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten, 

 
René van Bemmel 
Voorzitter Algemene Kerkenraad

Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht T 030 2737 540
E bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl I www.pgu.nu

Mededelingen 
Algemene 
Kerkenraad

Begrotingen 2018 ter inzage

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad Groot van 4 december 
2017 zijn de begrotingen 2018 van de Diaconie der Protestantse 
Gemeente Utrecht en de Protestantse Gemeente Utrecht conform 
Ordinantie 11-7-1 PKO voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad Groot. 
Beide begrotingen liggen, overeenkomstig het bepaalde in Ordinantie 11-
7-2 PKO en artikel 4.3.3 Plaatselijke Regeling, gedurende ruim een week 
na verschijning van dit blad, te weten tot en met vrijdag 12 januari 
2018, ter inzage op het Bureau PGU (graag even vooraf bellen). Tevens 
kunnen de stukken worden opgevraagd bij het bestuurssecretariaat 
van de PGU (Karin Oostenbruggen) p/a Bureau PGU: Margaretha 
van Parmadreef 14 (3561 SR) Utrecht, telefoon 030-2737540, e-mail: 
bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl.

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de inzageperiode, 
schriftelijk of per mail worden ingebracht bij de scriba van de 
Algemene Kerkenraad, Teunis van Kooten, p/a Bureau PGU.

* Hollandse Meesters uit de 
Hermitage: dat is het onderwerp 
van de Utrecht Lezing in Parc 
Transwijk op woensdag 24 januari.

* Schola Davidica zingt op 
zondag 28 januari ‘Carols van 
Epifanie’ in de Janskerk.

* Het Utrechts Vocaal ensemble treedt op 2 februari op in de Pieterskerk.

Wijziging plaatselijke regeling

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht 
(PGU) heeft op 4 december 2017 besloten de plaatselijke regeling 
te wijzigen. Daarbij is een ontwerpregeling voorlopig vastgesteld: 
de daarin vervatte wijzigingen zien met name op de samenstelling 
van de Algemene Kerkenraad Groot, de aanduiding van de Diaconie, 
wijzigingen ten aanzien van het aantal wijkgemeenten en een aantal 
wijzigingen van meer redactionele aard. 
Deze ontwerpregeling ligt gedurende ruim een week na verschijning 
van dit blad, te weten tot en met vrijdag 12 januari 2018, ter 
inzage bij het bestuurssecretariaat op het Bureau PGU (Margaretha 
van Parmadreef 14, 030-2737540: graag vooraf even bellen) maar 
u kunt ook een digitaal afschrift opvragen door een mail te sturen 
naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@protestant-
utrecht.nl 

Indien daarvoor voldoende belangstelling is, vindt op dinsdag 16 
januari 2018 om 20 uur een gemeente-avond plaats. Opgave 
daarvoor is verplicht. U kunt zich tot uiterlijk 12 januari tot 12 
uur opgeven bij het bestuurssecretariaat waarna u nader wordt 
geïnformeerd over de locatie. 

Uw eventuele reacties en suggesties naar aanleiding van de 
ontwerpregeling kunt u - bij voorkeur per mail - tot uiterlijk 12 
januari 2018 kenbaar maken bij het bestuurssecretariaat. 

Op 5 februari 2018 zal de Algemene Kerkenraad Groot de 
plaatselijke regeling, met inachtneming van eventuele reacties 
vanuit de gemeente, definitief vaststellen. De beoogde datum van 
inwerkingtreding is 1 maart 2018.

Teunis van Kooten, scriba Algemene Kerkenraad

ingezonden mededelingen

* Op 26 januari verzorgt het 
Vocaal Ensemble Multiple Voice in 
de Pieterskerk een concert met als 
thema het verstrijken van de tijd.
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de Heer. In deze dienst zal de 
heilige doop worden bediend 
aan een aantal kersverse nieuwe 
lidmaten in onze gemeente, te 
weten: Milou, dochter van Ilse 
Viergever en Maarten Schilt, Jette, 
dochter van Jan Beuving en Inger 
Bregman en Mathilde, dochter 
van Robert Jan en Marianne de 
Groot. Om 17.00 uur is er een 
vesper in de Nicolaïkerk; meer in-
formatie leest u elders in dit blad.

www.nicolaikerk.nl

Op zondag 14 januari, de tweede 
zondag van Epifanie, is de grote 
dag waarop wij vieren dat de 
wijkgemeenten van Marcuskerk 
en Nicolaïkerk samengaan tot 
één nieuwe wijkgemeente. Ds 
Hans Koops en ds Dirk Neven 
zijn de voorgangers. Er is alle 
reden tot vreugde, omdat twee 
partners elkaar hebben gevon-
den en met elkaar willen, met de 
Eeuwige als hun steun en toe-
verlaat. Daarnaast is er ook wee-
moed en verdriet, omdat ook een 
vertrouwd en mooi kerkgebouw 
wordt achtergelaten, waar men-
sen als Gemeente zo veel met 
elkaar hebben gedeeld en gevierd. 
Voor dat alles mag en moet ruim-
te zijn. Toch hopen wij dat we ook 
vooruit kunnen kijken, omdat ons 
immers toekomst geschonken is, 
samen. De lezing voor deze zon-
dag uit het Johannes-evangelie 
(Johannes 2: 1-11) over de bruiloft 
te Kana spreekt in dit verband 
boekdelen. Bijzonder in deze 
dienst is dat de geliefde liturgische 
voorwerpen uit de Marcuskerk 
binnengedragen zullen worden, en 
hun plaats zullen krijgen. 
Op zondag 21 januari zal ds Hans 
Koops voorgaan. In het evangelie 
volgens Marcus gaat het allemaal 
heel snel. Marcus heeft maar een 
halve zin nodig om te vertellen 
dat Johannes de Doper is gevan-
gengezet. Jezus volgt hem op: “De 
tijd is vervuld en het Rijk van God 
is nabij.”
Op zondag 28 januari, de vierde 
Zondag van Epifanie, gaat ds Dirk 
Neven voor. Op deze zondag 
worden nieuwe ambtsdragers 
bevestigd en wordt afscheid ge-
nomen van ambtsdragers voor 
wie de termijn er op zit. Op deze 
zondag horen we in het Marcus-
evangelie van het eerste openba-
re optreden van Jezus in de syna-
goge van Kafarnaüm, in het bijzijn 
van kersvers geworven leerlingen. 
‘Wat hebt Gij met ons te maken’ 
– is de vraag van de man met een 
onreine geest. 

www.nk-utrecht.nl

In de Nieuwe Kerk hebben we 
de kerstperiode beleefd met het 
thema ‘Thuis met Kerst’. Zo werd 
er op 8 december een feeste-
lijke maaltijd aangeboden in sa-
menwerking met de organisaties 
Wederzijds en Thuisafgehaald. 
Voor deze maaltijd werden alle 
inwoners van Wittevrouwen uit-
genodigd. Er wordt teruggekeken 
op een zeer gezellig samenzijn 
met een hoop heerlijk eten.

zondag van de maand). Ander 
leuk nieuws is dat we een bak-
fiets op de kop hebben weten 
te tikken, die we gaan ombou-
wen tot een ‘Havenkoffiefiets’. 
Hiermee gaan we de wijk in om 
koffie, thee en ander lekkers uit 
te delen. Kom in het nieuwe jaar 
gerust een keertje langs op zon-
dagmiddag! Elke week starten 
we met het Koffiehuis (15.30 
tot 16.30 uur) gevolgd door een 
Havenontmoeting. Na afloop 
eten we met elkaar, iedereen 
brengt dan wat mee. Kijk voor 
alle activiteiten op onze ver-
nieuwde website: www.dehaven-
kanaleneiland.nl.

Jacobikerk

www.jacobikerk.nl

Het nieuwe jaar is alweer aange-
broken, en als gemeente zien we 
uit naar wat 2018 voor ons in 
petto heeft. Toch kijken we ook 
graag nog even nostalgisch terug 
op de decembermaand vol licht 
en hoop. We genoten als vanouds 
van een drukbezochte volkskerst-
zang, zongen over – en als – de 
engelenkoren op kerstmorgen en 
een aantal van ons verzorgden 
op Tweede Kerstdag een heus 
driegangen- Jacobimaaltijd in de 
Pelgrimszaal in onze kerk. Op 
31 december werd samen met 
God in een dienst van woord en 
gebed het jaar afgesloten en op 
Nieuwjaarsdag ‘s ochtends ook 
weer begonnen –  dat Hij er maar 
bij mag zijn in alles wat we in het 
nieuwe jaar ondernemen! Dat is, 
om te beginnen een Jacobidebat 
op dinsdagavond 9 januari om 
20:00 uur. Samen met Denker des 
Vaderlands prof. René ten Bos en 
prof. Willem Schinkel staan we 
stil bij de invloed van onze ma-
nier van leven op de aarde. Of 
in mooiere woorden: Over de 
mens als catastrofale geologische 
kracht. Daarnaast denken we op 
de zondagmorgen van de 21ste na 
de dienst samen met het Alpha-
team na over de invulling en de 
(persoonlijke) betrokkenheid van 
leden van de kerk bij de Alpha-
cursus. Tot slot voor u, namens 
alle leden van de Jacobikerk: een 
gezegend nieuwjaar gewenst! 

Johannescentrum-
gemeente 
(Overvecht)

Johannescentrumgemeente
voor zoekers en zieners

www.johannescentrum.nl

Over de vieringen in januari is bij 
het ter perse gaan van dit blad (21 
december) nog te weinig bekend; 
meer hierover binnenkort op 
www.johannescentrum.nl. Over 
het leerhuis ‘In den beginne’ staat 
elders in dit blad een toelichtend 
artikel van Kees Wijnen.

Nicolaïkerk
Op zondag 7 januari, Zondag 
Epifanie, is ds Dirk Neven de 
voorganger. Op deze zondag 
Epifanie zijn we volop in de sfeer 
van de verschijning (Epifanie) van 

Op 15 en 16 december vond 
het event ‘Kerst-kleedje-aan’ 
plaats, een vintage-kleding-bou-
tique waar van de opbrengst 
ging naar SAVE, een organisatie 
die staat voor betere arbeids-
omstandigheden in de Indiase 
textielindustrie. Er werd lekker 
rondgeneusd tussen de toffe kle-
ding en mooie accessoires, en 
dat voor het goede doel!
Maandelijks wordt er in de 
Nieuwe Kerk een MEER-avond 
gehouden. Inmiddels hebben er al 
99 plaatsgevonden. Meer daarover 
elders in dit nummer.
In januari start er weer een 
Marriage Course in de Nieuwe 
Kerk. Uit eten met je partner, 
diepe gesprekken over essentiële 
thema’s: de Marriage Course com-
bineert het. Zeven maandagavon-
den wordt er in gesprek gegaan 
over wat echt belangrijk is in een 
huwelijk. De Marriage Course is 
een cursus voor getrouwde stel-
len die het leuk vinden om op een 
ontspannen manier te investeren 
in hun relatie. Als jij en jouw part-
ner er voor open staan om te pra-
ten over essentiële thema’s, dan 
is de Marriage Course wat voor 
jullie. Elke avond begint met een 
diner, waarna je met elkaar (dus 
niet in groepsverband) in gesprek 
gaat. 
Alle avonden vinden plaats in de 
Nieuwe Kerk en duren van 19.00 
uur tot 22.00 uur. De cursusavon-
den zijn: 15 januari, 22 januari, 29 
januari, 5 februari, 19 februari, 5 
maart en 19 maart. 
Tijdens de cursus komen de vol-
gende thema’s aan bod: sterke 
fundamenten leggen, de kunst van 
het communiceren, conflicten op-
lossen, de kracht van vergeving, 
ouders en schoonouders, goede 
seks en liefde in actie.  Geef je op 
door een e-mail te sturen naar 
marriagecourse@nk-utrecht.nl. 
Deelname kost € 250. Hiervan 
worden de diners en het cursus-
materiaal betaald.

Nieuwe | TuindorpKerk
Utrecht

www.tuindorpkerk.nl

Druk, druk, druk, dat is het beeld 
in de Tuindorpkerk. Op vele fron-
ten zijn mensen druk in de weer. 
Zo heeft het project Groen Licht 
bijna het beoogde doel van 33.000 
lumen bereikt. Wij willen als kerk 
groen zijn. Dit houdt in dat er zo 
zuinig mogelijk moet worden 
omgegaan met de aarde. Door 
het kopen van certificaten kan de 
verlichting duurzamer worden ge-
maakt. Gelukkig heeft de gemeen-
te de boodschap begrepen en 
is het streefdoel al bijna gehaald. 
Binnenkort zal de verlichting in de 
kerk worden aangepakt en duur-
zamer worden. Een mooi resultaat 
van deze actie. Wordt vervolgd !
De bloemengroep zorgt wekelijks 
voor een prachtige aankleding en 
de cantorij zorgt voor een fijne 
muzikale aanvulling in de dienst.
Ook de traditionele lichtjesop-
tocht was weer een succes. 
Ondanks de gladde wegen wisten 
vele mensen de lichtjes weer te 
volgen langs de verschillende ker-
ken in de wijk. Anderhalf uur lang 
was het een komen en gaan van 
ouders, maar vooral van kinderen. 
Prima sfeer. 
De kerstnachtdienst Carols in de 
Tuin was wederom een sfeervol 
en inhoudsrijke gebeurtenis. 

Waals Hervormde 
Gemeente 
(Pieterskerk)
We gaan het nieuwe jaar hoop-
vol in als Kerk op Zuilen. Ons 

kerkgebouw aan de Straatweg is 
flink opgeknapt, eind januari eva-
lueren we de verschillende typen 
vieringen, we werken de organi-
satie binnen de Kerk op Zuilen 
verder uit; we bereiden ons voor 
op het afscheid van ds Gertine 
Blom, en hopen dat er een inte-
rim-predikant brood ziet in onze 
plannen voor Kerk op Zuilen!

www.eglisewallonne-utrecht.nl

Zondag 7 januari gaat ds Hans 
Uijtenbogaardt voor in een 
theologenviering, een dienst van 
Schrift en Tafel. Zondag 14 januari 
is ds Gertine Blom onze voor-
ganger in een architectenviering.  
Zondag 21 januari herbevesti-
gen we een aantal ambtsdragers, 
in een uitvindersviering met ds 
Gertine Blom. Ds BartNiek van 
der Zedde gaat op 28 januari 
voor in een vliegeniersviering. 

Utrecht-Zuid 

www.marcus-wilhelminakerk.nl

Wilhelminakerk
Elke donderdag van 14.30 tot 
16.00 uur is er inloop in de 
Huiskamer van de Schildersbuurt, 
Hobbemastraat 41. Op 4 januari 
wordt een film gedraaid over de 
Oude haven van Zeist. Iemand 
gaat de oude vaarroute per boot 
na en komt dan natuurlijk diverse 
obstakels tegen, want de route is 
nooit bijgehouden. De film duurt 
ongeveer een uur en is de moeite 
van het kijken waard.
Op woensdag 17 januari buigt de 
kring Bijbel en Kunst zich over 
Psalm 139 in tekst en beeld. Een 
bericht hierover staat elders in 
dit blad.
Op 19 januari is er weer een fil-
mavond in de Huiskamer, te be-
ginnen om 19.30 uur. Zie het be-
richt hierover elders in dit blad. 
Op donderdag 25 januari is er 
een oecumenische gebedsviering; 
ook daarover meer elders in dit 
januarinummer.

 www.protestantszuilen.nl

We gaan het nieuwe jaar hoopvol 
in als Kerk op Zuilen. Ons kerk-
gebouw aan de Straatweg is flink 
opgeknapt, eind januari evalueren 
we de verschillende typen vierin-
gen, we werken de organisatie 
binnen de Kerk op Zuilen verder 
uit; we bereiden ons voor op het 
afscheid van ds Gertine Blom, en 
hopen dat een interim-predikant 
brood ziet in onze plannen voor 
Kerk op Zuilen!
Zondag 7 januari gaat ds Hans 
Uijtenbogaardt voor in een 
theologenviering, een dienst van 
Schrift en Tafel. Zondag 14 januari 
is ds Gertine Blom onze voor-
ganger in een architectenviering.  
Zondag 21 januari herbevesti-
gen we een aantal ambtsdragers, 
in een uitvindersviering met ds 
Gertine Blom. Ds BartNiek van 
der Zedde gaat op 28 januari 
voor in een vliegeniersviering. 

WIJKNIEUWS
Citypastoraat  
Domkerk

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

www.domkerk.nl

Op zondag 7 januari vieren we 
Driekoningen in de Domkerk. We 
staan stil bij de reis van de drie 
wijzen (later koningen genoemd) 
uit het oosten, hun bezoek aan 
het kindje Jezus in Bethlehem 
en de geschenken die zij voor 
Jezus meebrachten. Alle kinde-
ren mogen die zondag verkleed 
naar de kerk komen als koning of 
koningin en de geschenken voor 
Jezus bij de stal leggen. De dienst 
begint om 10.30 uur. Er is crè-
che voor de allerkleinsten (0-4 
jaar), en de kinderen van de ba-
sisschoolleeftijd kunnen naar de 
kinderkring. Ook volwassenen zijn 
natuurlijk hartelijk welkom!

EUG Oekumenische 
Studentengemeente
(Janskerk)

www.eug-janskerk.nl

Tussen Kerst en de vastentijd 
staan we in de Janskerk stil bij het 
thema ‘bidden in de bijbel’. In de 
Bijbel wordt op allerlei manieren 
gebeden. In tijden van nood en 
van vreugde storten mensen hun 
hart uit bij de Eeuwige. Soms gaat 
dat gepaard met veel omhaal van 
woorden, soms kort en krachtig. 
De ene keer klinkt het gebed sta-
melend en zoekend, een andere 
keer gebruikmakend van oude 
woorden die ons doorgegeven 
zijn. Bidden als het zoeken van 
Gods aangezicht. We stellen elkaar 
vragen: Voor wie of wat bidden 
wij? Wat verwachten wij als we 
bidden? Hoe bidden we gezamen-
lijk in onze Janskerk, welke waarde 
en betekenis heeft dat? In deze 
weken horen we vijf heel verschil-
lende Bijbelteksten over gebed, 
over onze omgang met de Bron 
van het Leven.

De Haven

www.dehaven- 
kanaleneiland.nl

Per 1 januari is het dan zover... 
we zijn verhuisd! Onze nieuwe 
uitvalsbasis is ‘Bij Bosshardt’, 
het buurtcentrum van het 
Leger des Heils aan de Marco 
Pololaan, slechts op een 
paar honderd meter afstand 
van de Triumfatorkerk. Op 
Oudejaarsavond stonden we stil 
bij alle mooie momenten die we in 
de Triumfatorkerk hebben beleefd 
(de Triumfatorkerk werd in maart 
verkocht aan de Adventskerk) 
en liepen we met z’n allen alvast 
symbolisch naar onze nieuwe lo-
catie. De verhuizing wordt officieel 
gevierd op zondag 7 januari met 
een Havenmaaltijd (elke eerste 
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‘KidSjes’

PCB werd opgericht 
door leden van de Protestantse 

kerken in Utrecht in 1933

PCB UTRECHT 
PCB BILTHOVEN
PCB NIEUWEGEIN
PCB VIANEN

Donaudreef 25
3561 EL Utrecht
[030] 262 2244

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Uitvaartleiders: David van de Waal, Elly Bakker, 
Peter van Bennekom en Redolf Huiting

Dag en nacht bereikbaar voor directe hulp 
na overlijden (030) 262 2244

De kernwaarden van onze oprichters 
zijn voor ons nu nog steeds leidend bij het 

verzorgen van uitvaarten

www.narratio.nl
Het adres voor 

inspirerende uitgaven, 
projecten en tijdschriften.

030 - 296 66 66  |  www.barbarauitvaart.nl

Ik kies voor een afscheid 
dat écht vertrouwd voelt.

Wilt u dat zij uw uitvaart straks in 
vertrouwde handen kunnen geven? 
Kies dan voor een lidmaatschap bij 
Barbara Uitvaartverzorging. Wij bieden 
steun, begrip en nemen zorgen uit 
handen. Zodat uw familie er niet 
alleen voor staat. Altijd dicht bij U.

AL UW WENSEN IN DEZEN KUNNEN
VERWEZENLIJKT WORDEN.

Gansstraat 128-130 te Utrecht
Telefoon: 030 – 2516955

HULPVERLENING

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

•	 Vertrouwelijk
•	 Anoniem
•	 24	uur	per	dag

   030 - 294 33 44                                www.telefonischehulpdienstutrecht.nl

Klokkenatelier
Jan Haasnoot
Voor al uw klokken,

barometers en horloge-
reparaties (reparatie en 

verkoop)
Kees van Bohemenhof 9, 

3544 MC Utrecht. 
Tel: 030-6034247

www.klokken-barometers.nl

REPARATIE

ruimte voor afscheid alting uitvaarten

Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 
altinguitvaarten.nl 

Hiske Alting & 
Pauline Res

Reisboekhandel

INTERGLOBE
Reisgidsen

Landkaarten
(overzichtskaarten  

en deelkaarten
van - bijna - alle  

landen ter wereld
***

Vinkenburgstraat 7
3512 AA Utrecht

telefoon 030-2340401
www.interglobetravel.nl

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

-  Een zeer breed assortiment grafwerken, 
steensoorten en accessoires.

-  Eigen steenhouwerij voor het vervaardigen 
van persoonlijke wensen.

-  Complete verzorging van vergunning tot 
plaatsing.

Ma t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 14.00 uur
Wij verzoeken u voor uw bezoek 
telefonisch een afspraak te 
maken. Bezoek aan huis is in 
overleg mogelijk

Ad Voogt fonds 
in uw testament?

Ook u kunt bijdragen aan de toekomst van de 
PGU door het Ad Voogt fonds op te nemen in uw 
testament. Uit dit fonds financieren we projecten die 
de wijkgemeenten ondersteunen en vitaler maken.  
Bijvoorbeeld door een missionair predikant te 
beroepen, of een jeugdwerker in te zetten. Vaak kunnen 
zulke krachten niet bekostigd worden uit de reguliere 
inkomsten.  Uw geld wordt zo goed besteed voor de 
toekomst van uw kerk! Vragen? bestuurssecretariaat@
protestant-utrecht.nl of bel 030 2737 540. 

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

www.pgu.nu

U koopt regelmatig collectebonnen, maar na het uitgeven 
van de laatste bonnen vergeet u nieuwe te bestellen? Of 
u bent nog geen gebruiker van collectebonnen, maar het 
overkomt u regelmatig dat u geen muntgeld hebt voor de 
collecte? Aan al dat ongemak kunt u nu een einde maken 
door een abonnement te nemen op collectebonnen. 
Meer informatie: www.pgu.nu > geldzaken > collectebon-
nen, rechtstreeks: www.pgu.nu/collectebonnen of neem 
contact op met het kerkelijk bureau PGU: (030) 27 37 
540, e-mail: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Abonnement op collectebonnen

Graag plaatsen wij uw advertentie in 
Kerk in de Stad.

Voorbeeld: een 3-koloms advertentie met een hoogte 
van 10 cm kost € 90,00.

Als u een advertentie in elk nummer plaatst
ontvangt u 10% korting.

Als u graag een advertentie wilt plaatsen of vragen 
hebt over adverteren in Kerk in de Stad kunt u een 

e-mail sturen naar: 

advertenties@protestant-utrecht.nl 

of telefoneren naar: 030 273 75 40.

Veldwade 8 | 3439 LE Nieuwegein | info@veu.nl

  Elektrotechniek
  Beveiliging
  ICT & datanetwerken
  Service en onderhoud
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Alle kerkgebouwen 
zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.
Kerkgebouwen 
aangegeven met *zijn 
voorzien van een 
aangepast toilet.

Protestantse kerken 
binnen de PGU

Blossom
Grave van Solmsstraat 4
Diensten: 11:00 uur 
07-01 Eten en vieren 
21-01 Eten en vieren 

Domkerk *
Domplein
Diensten: 10:30 uur
01-01 ds. N.J. de 
Jong-Dorland, 
Nieuwjaarsochtendgebed 
07-01 ds. N.J. de Jong-
Dorland, dienst van Schrift en 
Tafel, m.m.v. de Domcantorij 
07-01 19:00 vesper 
14-01 ds. N.J. de Jong-
Dorland, dienst van Schrift en 
Tafel, m.m.v. de Domcantorij 
14-01 19:00 vesper 
21-01 ds. H.T.Wagenaar, 
dienst van Schrift en Tafel, 
m.m.v. de Domcantorij 
21-01 15:30 Straatpastoraat, 
dienst dak- en thuislozen 
21-01 19:00 vesper 
28-01 ds. N.J. de Jong-
Dorland, dienst van Schrift en 
Tafel, m.m.v. de Domcantorij 
28-01 19:00 vesper 

Haven, De*
Marco Pololaan 115-117
Diensten: 16:30 uur
07-01 17:30 Havenmaaltijd 
+ feestelijke start op nieuwe 
locatie ‘Bij Bosshardt’
14-01 Havenanker 
(aanbidding + bijbelstudie) 
21-01 Havenvuur 
(bijbelverhaal staat centraal) 
28-01 Havenanker 
(aanbidding + bijbelstudie) 

Jacobikerk *
St. Jacobsstraat 171
01-01 11:00 ds. W.P. 
Vermeulen, Nieuwjaar. 
07-01 10:00 ds. A.J 
Zoutendijk 
07-01 17:00 ds. C.W. Saly 
(Ede) 
07-01 19:30 Avonddienst, 
ds. W.P. Vermeulen 

14-01 17:00 ds. P. Baas 
(Houten) 
14-01 19:30 Avondgebed 
14-01 10:00 ds. W.P. 
Vermeulen 
21-01 10:00 ds. A.J. 
Zoutendijk 
21-01 17:00 ds. K. Hage 
(Breukelen) 
21-01 19:30 Avonddienst, 
ds W.P. Vermeulen 
28-01 10:00 
ds. W.P. Vermeulen 
28-01 17:00 ds. A.J. 
Zoutendijk 
28-01 19:30 Avondgebed 

Janskerk, EUG Oek. 
Studentengem.*
Janskerkhof 26
Diensten: 11:00 uur
07-01 past. H. Pals 
14-01 past. J. Nottelman 
21-01 J. Smit o.s.a. 
28-01 past. J. Bosman 

Johannescentrum *
Moezeldreef 400
Diensten: 10:30 uur
07-01 ds. T. Wolters 
14-01 pastor H. Schumacher 
21-01 Ds. T. Wolters 
28-01 mw. H. Ransijn (p.i.o.) 

Nieuwe Kerk
Bollenhofsestraat 138a
Diensten: 10:00 uur
07-01 ds. D.G.F. de Bree 
14-01 ds. L.H. Kansen-Brasz 
21-01 ds. D.G.F. de Bree 
28-01 ds. A. van Heusden 

Oranjekapel *
Amsterdamsestraatweg 
441-A
Diensten: 10:00 uur
07-01 ds. H. Uytenbogaardt
14-01 ds. G. Blom 
21-01 ds. G. Blom 
28-01 ds. B.N. van de Zedde

Tuindorpkerk *
Prof. Suringarlaan 1
Diensten: 10:00 uur
01-01 11:00 ds. P.J. Rebel, 
ochtendgebed 
07-01 drs. F. Smits 
14-01 ds. P.J. Rebel, Schrift- 
en Tafeldienst 
21-01 10:30 past. P.J. Rebel en 
G. Martens, oecumenische 
dienst in Pauluskerk 
28-01 drs I. van Keulen 

Wijkplaats, de
Johan Camphuijsstraat 101
Diensten: 10:00 uur
07-01 ds. J. Nottelman 
14-01 ds. D.W. Brouwer, 
Schrift & Tafel 
21-01 ds. D.W. Brouwer e.a., 
oecumenische dienst 
28-01 mw drs I. van Keulen 
28-01 ds. D.W. Brouwer 
28-01 19:30 Avondgebed 

Wilhelminakerk *
Hobbemastraat 35
Diensten: 10:00 uur
07-01 ds. M. van Giezen 
21-01 ds. M. van Giezen; 
dienst van Schrift & Tafel 

Andere kerken

Baptisten Gemeente 
Utrecht ‘Silo’
Herenstraat 34-26
Diensten: 10:00 uur
07-01 ds. A. Noordhoek; 
dienst met Avondmaal 
14-01 ds. H. Baas 
21-01 mw. K. Timmer- 
Groeneweg, zangdienst met 
nagesprek 
28-01 dhr. D. Visser 

Doopsgezinde 
Gemeente *
Oudegracht 270
Diensten: 10:00 uur
07-01 zr. L. Henderson 
10-01 20:00 Taizé aan de 
Gracht 
14-01 ds. W. Dijkstra 
21-01 ds. C. Cornelissen 
(Wereldbroederschapsdag) 
28-01 ds. A. van der Zijpp 

Evang.-Lutherse kerk 
(De Wartburg)
Kennedylaan 16
Diensten: 10:00 uur
07-01 mw. A. van der Schrier 
14-01 ds. K. Storch 
21-01 ds. K. Storch; Heilig 
Avondmaal 
28-01 dhr. G. Krul 

Evang.-Lutherse kerk 
(Hamburgstr.)
Hamburgerstraat 9
Diensten: 10:30 uur

07-01 ds. H.G.T. Günther; 
Heilig Avondmaal 
14-01 ds. Chr. Karrer 
21-01 ds. C. van Opstal 
28-01 ds. C.P.Bouman 

Geertekerk, 
Remonstrantse Gem. 
Utr.*
Geertekerkhof 23
Diensten: 10:30 uur
07-01 ds. F. Kruyne 
14-01 ds. A. Wieringa, 
Woord en Tafel 
21-01 ds. C. Vis, 
dienst met Cantorij 
28-01 ds. A. Wieringa 

Holy Trinity Church
Van Limburg Stirumplein
14-01 14:40 Stainer 

Huis van Vrede
Van Kleffenslaan 1
Diensten: 11:00 uur
07-01 viering met 
Marokkaans ontbijt 
14-01 viering met 
Marokkaans ontbijt 
21-01 viering met 
Marokkaans ontbijt 
28-01 viering met 
Marokkaans ontbijt 

ICF Utrecht 
Matthéüskerk
Hendrika van 
Tussenbroeklaan 1a
Diensten: 14:00 uur
07-01 ds. J.H.Bonhof 
14-01 ds. J.H.Bonhof 
21-01 ds. J.H.Bonhof 
28-01 ds. J.H.Bonhof 

Johannes 
Bernarduskerk, Gem. 
Wladimirskaja
Oranje Nassaulaan 2
Diensten: 10:30 uur
06-01 vader P. 
Brenninkmeijer, Goddelijke 
Liturgie en Waterwijding 

Nederlands 
Gereformeerde Kerk
Troosterlaan 65
Diensten: 09:30 uur
07-01 10:00 ds. H. de Jong 
14-01 10:00 ds. A. Siebenga, 
21-01 10:00 ds. Judith 
Cooiman-Bouma 
28-01 10:00 ds. K. Jonker 

Oecumenische 
onderwegkerk 
Blauwkapel
Kapeldwarsweg 21
Diensten: 10:30 uur
 Tot aan Paaszondag 1 april 
2018 worden er geen 
diensten gehouden 

Oud-Katholieke 
Parochie Utrecht Ste. 
Gertrudis
Willemsplantsoen 2
Diensten: 10:00 uur
01-01 10:30 past. B. Wallet; 
Naamgeving van de Heer. 
07-01 past. B. Wallet en past. 

J Eilander; Hoogfeest Epifanie 
met Driekoningenspel 
07-01 16:00 mgr. J. 
Vercammen; vespers met 
Nieuwjaarsontmoeting 
14-01 past. J. Eilander 
20-01 15:30 mgr. J. 
Vercammen en mw. A. 
Jackelén (Aartsbisschop van 
Upps, oecumenische viering 
21-01 past. B. Wallet 
28-01 past. B. Wallet; Feest 
van de Opdracht van Heer in 
de Tempel 

Pieterskerk
Pieterskerkhof 5
Diensten: 10:30 uur
07-01 ds. M. Badry 
14-01 ds. mw D. Zantingh 
21-01 ds. M. Badry 
28-01 dhr. J. La Grouw 

ziekenhuizen

Diakonessenhuis
Bosboomstraat 1
Diensten: 10:00 uur
07-01 pastor van Mansfeld 
14-01 ds. Florus Kruijne 
21-01 ds. Ineke Haijtink 
28-01 pastor Willeke 
Oldenhof 

St. Antonius ziekenhuis
Soestwetering 1
Diensten: 10:00 uur
07-01 ds. C. van Steenis 
14-01 ds. N.T. Overvliet van 
der Veen 
21-01 mw. C.J. Koek-Straus; 
met koor Gideon 
28-08 ds. J.J. Tersmette 

UMC Stiltecentrum
Heidelberglaan 100
Diensten: 10:00 uur
14-01 J. Toet (NPB) 
28-01 past. M. Wisse 

Willem Arntsz Huis
Lange Nieuwstraat 119
Diensten: 10:30 uur
07-01 past. K. van Roermund 
14-01 ds.M. Rietveld 
21-01 ds. L. Meiling 
28-01 ds. A. Stegeman 
 

zorgcentra

Huis aan de Vecht, ‘t
Costa Ricadreef 9
Diensten: 19:30 uur
05-01 ds. Warners 
02-02 10:30 ds. Storch; 
Avondmaal 

Rosendael
Indusdreef 5
Diensten: 10:45 uur
07-01 Woord en Tafel, 
mw A. Boxman 
21-01 Woord en Tafel, 
mw. A. Oldenziel 

Swellengrebel
Burg. F. Andreaelaan 100
Diensten: 10:15 uur
07-01 past. werker 

mw Th Peereboom; 
oecumenische dienst 
07-01 past. werker 
mw Th. Peereboom; 
oecumenische dienst 
28-01 ds. A. van der Schrier 
28-01 ds. A. van der Schrier 

Tamarinde
Neckardreef 6
Diensten: 10:30 uur
14-01 mw Dubois 
21-01 ds Jurjens 
28-01 M.G. Lam 

Transwijk
Hof van Transwijk 16
Diensten: 10:30 uur
07-01 mw. A. Dubois - 
dhr. W. Kuijt 
14-01 ds. S. Visser - 
dhr. L. Boon 
21-01 ds. H.J. Zeldenrust - 
Zondag Gebed en Eenheid 
- dhr. A. van Pelt 
28-01 ds. J.E. Riemens - 
Dienst van Schrift & Tafel -
mw. M. Breij 

Tuindorp Oost
Winklerlaan 365
Diensten: 10:30 uur
07-01 dhr. J. Spoor; muziek: 
mw. M. Kok 
14-01 pater P. Koper sj. 
21-01 mw. A. van der Schrier 
28-01 dhr. P. Jacobs 

Zuylenstede
Perudreef 8
Diensten: 10:00 uur
07-01 ds. J.E. Riemens 
14-01 dhr. L. Smit 
21-01 dhr. ds. N.W. den Bok, 
gebed en eenheid, dienst van 
Schrift en Tafel 
28-01 dhr. C. Verweij

Door-de-week

Getijdegebeden in de 
Domkerk:
Maandag 7:00 uur: 
ochtendgebed 
Maandag t/m zaterdag 
12:30 uur: middaggebed 
Iedere woensdag en iedere 
zondag 19:00 uur: vespers

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

ke rkd i e n s t e n

zo 7 jan Romeinen 1:16-32
ma 8 jan Romeinen 2:1-16
di 9 jan Romeinen 2:17-29
wo 10 jan Romeinen 3:1-8
do 11 jan Romeinen 3:9-20
vr 12 jan Romeinen 3:21-31
za 13 jan Romeinen 4:1-12

zo 14 jan Romeinen 4:13-25
ma 15 jan Psalm 66
di 16 jan Spreuken 16:1-15
wo 17 jan Spreuken 16:16-33
do 18 jan Psalm 3
vr 19 jan 1 Korintiërs 5:1-13
za 20 jan 1 Korintiërs 6:1-11

zo 21 jan 1 Korintiërs 6:12-20
ma 22 jan Spreuken 17:1-15
di 23 jan Spreuken 17:16-28
wo 24 jan Spreuken 18:1-11 
do 25 jan Spreuken 18:12-24
vr 26 jan Psalm 5
za 27 jan Marcus 1:1-15

zo 28 jan Marcus 1:16-31
ma 29 jan Marcus 1:32-45
di 30 jan Spreuken 19:1-12
wo 31 jan Spreuken 19:13-29
do 1 feb  Spreuken 20:1-9
vr 2 feb  Spreuken 20:10-21
za 3 feb  Spreuken 20:22-30

LEESROOSTER
De komende 
weken vermeldt 
het leesrooster van 
het Nederlands 
Bijbel genootschap 
de volgende 
bijbelgedeelten:

Cursus over het wezen van religie
Wat is het wezen van religie? Deze vraag 
staat centraal in een cursus, uitgaande 
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Utrecht en het Citypastoraat Domkerk. 
In een reeks van vier cursusavonden 
gaan dominee Christiane Karrer en filo-
soof Erik Heijerman in op het befaamde 
boek van Friedrich Schleiermacher ‘Over 
de religie. Betogen voor de ontwikkelden 
onder haar minachters’. 

De cursus gaat over het raakvlak van 
theologie en filosofie en is bedoeld voor 
iedereen die de verdieping zoekt. Het 
boek van Schleiermacher – uitgever 
Boom, Amsterdam 2007 - wordt op de 
vier cursusavonden (de dinsdagen 13 en 
20 februari, 6 en 13 maart) gelezen en 
besproken. 
Schleiermacher geldt als de grondlegger 
van de moderne theologie. Hij vraagt: 
“Wat is het wezen en het eigene van 
religie?’ in een tijd waarin hij geconfron-
teerd wordt met de eerste vormen van 
secularisatie. In zijn antwoord poogt Schleiermacher aan de religieuze traditie èn aan 
de belevingswereld na de Verlichting recht te doen. Hoewel in 1799 verschenen, zijn 
Schleiermachers ideeën nog steeds verrassend actueel. Het boek is helder geschreven, 
niet in dogmatisch jargon, maar in literaire stijl.
De leiding van beide avonden is in handen van ds Christiane Karrer en filosoof 
Erik Heijerman. Elke cursusavond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De 
locatie is in februari de lutherse kerk en in maart het DomCafé. Informatie en opgave: 
Christiane Karrer, ruthbeate13@gmail.com, 06-5067 2869 of Erik Heijerman, erik.
heijerman@ziggo.nl of 06-1833 3623.

* De achttiende-eeuwse filosoof 
Schleiermacher.
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kerk in de stad

IS EEN UITGAVE VAN DE 
PROTES TANTSE GEMEENTE 
UTRECHT EN VERSCHIJNT 
MAANDELIJKS

REDACTIE

Elly Bakker,  

Sietske Gerritsen, 

Arnold Rietveld

Frans Rozemond   

Agnes Stekelenburg

HOOFDREDACTEUR

Peter van der Ros

REDACTIEADRES

Margaretha van Parmadreef 14

3561 SR Utrecht

telefoon 2737 540 

e-mail: 

kerkindestad@protestant-utrecht.nl

Dit blad verschijnt maandelijks op de 

laatste of eerste vrijdag. 

Artikelen en berichten uiterlijk 

op de maandag van de week vóór 

verschijning naar: 

kerkindestad@protestant-utrecht.nl

Kopij kerkdiensten mailen naar: 

preekrooster@protestant-utrecht.nl

WIJKCORRESPONDENTEN

Citypastoraat Domkerk: 

Bram Schriever 

Eglise Wallonne (Pieterskerk): 

Grietje Hofman

EUG Oekumenische 

Studentengemeente (Janskerk): 

Rik Boonstra 

De Haven:  Wilma Wolswinkel

Jacobikerk: Francis Boer

Wilhelminakerk: Marian van Giezen

Nicolaïkerk: Karin Blaauw

Nieuwe Kerk: Hanneke Monsuur

Johannescentrumgemeente:  

Francis Prins

Utrecht West:  Jurjen de Paauw

Tuindorpkerk: Jan Verkerk 

Zuilen:  Annemieke Schuur

ADMINISTRATIE

Margaretha van Parmadreef 14

3561 SR Utrecht

telefoon 2737 540

abonnement@protestant-utrecht.nl. 

Voor een abonnement op Kerk in 

de Stad vragen wij per adres een 

bijdrage van 35 euro per jaar in de 

productie- en verzendkosten. Elk jaar 

ontvangt u in september een accept-

giro om de betaling te voldoen.

ADVERTENTIES

Margaretha van Parmadreef 14

3561 SR Utrecht

telefoon 2737 540

Tarief op aanvraag, sluitingstijd tien 

dagen voor verschijning.

Aanleveren van advertenties:

advertenties@protestant-utrecht.nl

BANKRELATIE

PGU - Kerk in de Stad

NL21 FVLB 0699 5436 57

GRAFISCHE VERZORGING

theologische uitgeverij Narratio®, 

Gorinchem

www.narratio.nl

kerk   stadin 
de JANUARI 2018

Bram Schriever

Domkerk Utrecht is dage-
lijks open voor publiek en 
kan zich verheugen in een 
groeiend aantal bezoe-
kers. In december van dit 
jaar is zelfs de grens van 
400.000 gehaald. Wie had 
dit durven dromen in 1986 
toen besloten werd de kerk 
dagelijks open te stellen. 
Nooit eerder bezochten in 
één jaar tijd zoveel men-
sen de Domkerk. Om al 
deze bezoekers gastvrij te 
ontvangen is de Domkerk 
nu op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers.

Bezoekers vanuit Utrecht, en 
vanuit de gehele wereld komen 
in de kerk om de bouwkunst te 
bewonderen, om te mediteren 
in één van de kapellen, om een 
kaarsje te branden, om kaar-
ten of een boek te kopen in de 

DomShop of om iets te drinken 
in het DomCafé. In allerlei in-
ternationale reisgidsen wordt 
Utrecht en een bezoek aan 
de Domkerk aanbevolen. Niet 
voor niets hebben Domtoren 

en Domkerk een certificaat van 
uitmuntendheid ontvangen van 
TripAdvisor.

Gastvrije houding
Deze drukte in de Domkerk 
vraagt dus om nieuwe vrijwil-
ligers. Van (vrijwillige) medewer-
kers in de Domkerk verwachten 
we een open en gastvrije hou-
ding t.a.v. de bezoekers. Voor de 
bezoekers ben(t) u/je gastheer/
gastvrouw van de Domkerk op 
verschillende plekken en in ver-
schillende functies. Als vrijwilliger 
kun je kijken welke functie het 
meest past. Zo zijn er functies 
in het DomCafé, de DomShop, 
de ontvangt en als hulpkoster. 
Ook bestaat de mogelijkheid om 
intern opgeleid te worden tot 
rondleider.

Voor wat hoort wat
Vrijwilligers in de Domkerk dra-
gen met elkaar de Open Dom. 
Daarom is er jaarlijks voor alle 

medewerkers een gezamenlijke 
maaltijd en ook jaarlijks is er een 
excursie naar een andere stad 
om een vergelijkbaar ‘project’ als 
de Open Dom te bezoeken. Aan 
het begin van het jaar komen de 
medewerkers bij elkaar voor de 
nieuwjaarsreceptie. De kerken-
raad van het Citypastoraat toont 
daarmee haar grote waardering 
voor de inzet van de in totaal on-
geveer 170 vrijwilligers. 

Welkom
Lijkt het u/jou wat om als vrijwil-
liger minimaal één dagdeel per 
twee weken in de Open Dom 
te werken of wil je/wilt u meer 
weten? Neem dan contact op 
met het bureau van de Domkerk, 
tel. (030)-2310403 of mail naar 
secretariaat@domkerk.nl. Er 
volgt dan een oriënterend ge-
sprek om te kijken wat u/jij wilt 
en welke functie het beste past. 
Van harte welkom als vrijwilliger 
in de Domkerk! 

Hanneke Monsuur

Op 14 januari vindt de hon-
derdste MEER-avond in de 
Nieuwe Kerk plaats en dat 
willen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. 

Al sinds 2007 wordt in de 
Nieuwe Kerk elke tweede zondag 
van de maand een MEER-avond 
georganiseerd. Deze avonden 
zijn ontstaan vanuit het verlangen 
om in een rustige, intieme sfeer 
de nabijheid van God te zoeken, 
en dat doen we door middel van 
aanbidding, verdieping en minis-
try. Elk half jaar is er een nieuw 
thema en de afgelopen jaren zijn 
er vele thema’s de revue gepas-
seerd: bijvoorbeeld de Psalmen, 
Gods Koninkrijk, Karakters uit de 
Bijbel en Openbaringen. 

Worship
Als afsluiting van de huidige serie 
over Aanbidding, zal er deze 

honderdste MEER-avond een 
worship-avond worden georga-
niseerd met de gebroeders Vink, 
onder meer bekend van het Psalm 
Project. Deze avond willen we 
God aanbidden maar ook danken 
voor al tien seizoenen MEER! 

Iedereen is van harte welkom 
om langs te komen, zowel op 14 
januari als ook bij de vele MEER-
avonden daarna! 
In februari starten we met een 
nieuw thema: ‘Ruimte voor God 
– lessen uit de kloostertraditie’. 
Er zullen dan verschillende tradi-
ties uit het kloosterleven worden 
uitgediept, en we gaan kijken hoe 
deze in ons huidige leven nog van 
waardevolle toepassing zijn. 
De avonden starten om 19.30 
uur, vanaf 19.00 uur staat er al 
koffie en thee klaar. Van harte 
welkom! 

Nieuwe Kerk Utrecht, Bollenhofse-
straat 138a

Honderdste MEER-avond in 
de Nieuwe Kerk

* Honderdste MEER-avond...

Goede voornemens!
Vrijwilliger worden in de Open Dom

* Medewerker ontvangst.*:Vrijwilligersmaaltijd in de Domkerk.

* DomCafé.


