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Jaarverslag

In dit eerste zomernummer be-
vindt zich het jaarverslag 2011 
van de Protestantse Gemeente 
Utrecht. Pastoraat is de rode 
draad van de verhalen over 
de wijkgemeenten, waarvan 
er een werd opgeheven. Vier 
predikanten vertrokken, twee 
kwamen er bij. 

JV1-8
Intrede 

Op zondagmiddag 10 juni 
vindt om 15.00 uur in de 
Nicolaïkerk de intrededienst 
van dominee Dirk Neven 
plaats. Er is die ochtend geen 
dienst. Vanaf 14.00 uur is er 
een ontvangst en na de dienst 
is er gelegenheid voor een 
persoonlijke ontmoeting met 
ds Neven. 

3
Sampie

Het kinderwerk in de (evan-
gelie)gemeente van Heleen 
Angenent wordt Sampie ge-
noemd, naar Samuël die als 
kind in de tempel opgroeide. 
Heleen vertelt aan Pia ten 
Hoeve wat een voorrecht het 
is om met en voor kinderen te 
werken. “Ik voel me erg ge-
zegend door de openheid, de 
eerlijkheid, de echtheid waar-
mee kinderen vaak zo rijk zijn 
bedeeld.”

6
Sprongenmaker 

“Weloverwogen keuzes 
maken? Uiteindelijk is het ge-
woon springen en zien waar 
je belandt.” Pieter Dronkers 
wordt op zondag 17 juni in de 
Tuindorpkerk bevestigd als pre-
dikant in algemene dienst. De 
PKN zendt Dronkers uit naar 
Nes Ammim.

7
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Henk Jansen, monumentenzorg 
gemeente Utrecht

Elk jaar is er een thema voor 
Kerken Kijken. Dit jaar is dat 
‘bijzondere versieringen’. Dat 
betreft een schilderij of een 
koorhek, maar ook een be-
schilderde sluitsteen van een 
gewelf, een kroonluchter, een 
mozaïek, een wapenbord, een 
documentenkist of een rijk ver-
sierde kansel. De teamleiders 
van de verschillende kerken 
hebben allen zo’n bijzonder or-
nament voorgedragen. Voor de 
Domkerk viel de keuze op de 
sluitsteen boven het hoogkoor. 
Waar alle bogen samenkomen 
boven het hoogkoor is een he-
mels tafereel zichtbaar. Jezus 
die zijn gekroonde moeder Ma-
ria zegent. In de kruisgewelven 
bevinden zich op de sluitstenen 
de symbolen van drie van de 

vier evangelisten, de geleugelde 
mens (Mattheüs), de gevleugel-
de leeuw (Marcus) en de adelaar 
(Johannes). In de kleurrijke zo-
merfolder staan de opmerkelij-
ke interieuronderdelen allemaal 
vermeld en de gidsen zullen er 
dit jaar ongetwijfeld meer over 
vertellen. 

maquettes
De feestelijke opening van het 
dertigste seizoen ‘Kerken Kij-

ken Utrecht’ vindt op vrijdag 
22 juni plaats in de Domkerk. 
Alle belangstellenden zijn eerst 
welkom in het museum Catha-
tijneconvent. Ruud Priem zal 
rond 14.45 uur namens het mu-
seum twee sprekers introduce-
ren. 
De heren J. Terlingen en G. En-
gelbregt, auteurs van het boek 
‘Utrecht. Europese kerkenstad’, 
lichten vervolgens hun fascina-
tie voor de Utrechtse en andere 
kerkgebouwen toe. Ze zijn voor-
al bekend als makers van de zeer 
gedetailleerde maquettes van 
bijzondere kerkgebouwen en 
kloosters, die voor een deel ge-
schonken zijn aan het museum 
Catharijneconvent. Het publiek 
krijgt de mogelijkheid om alles 
te vragen over de nauwgezette 
reconstructies die de heren al 
vanaf de jaren ‘60 maken… En-
kele maquettes zijn op deze 

middag ook te bewonderen, 
vandaar de start bij het muse-
um Catharijneconvent. Daarna 
vanaf 16.00 uur begint de tocht 
naar de Domkerk. De toespra-
ken in de Domkerk beginnen 
om 16.45 uur en vervolgens is er 
een gezellig samenzijn met gid-
sen en belangstellenden met 
hapjes en drankjes. 

Openingstijden
De twaalf Utrechtse binnen-
stadskerken zijn van 26 juni tot 
en met 8 september geopend 
van dinsdag tot en met zater-
dag. De openingstijden staan in 
de themafolder en op de web-
site www.kerkenkijken.nl. De 
officiële opening van het sei-
zoen Kerken Kijken Utrecht is 
vrijdag 22 juni om 14.30 uur in 
Museum Catharijneconvent en 
om 16.00 uur in de Domkerk, 
toegang gratis. 

DERTIG JAAR KERKEN KIJKEN UTRECHT

‘Bijzondere versieringen’
Vanaf 26 juni gaat Kerken Kijken 
Utrecht weer van start. Voor de dertig-
ste keer zijn twaalf binnenstads kerken 
geopend voor geïnteresseerden. 
Utrechters en toeristen kunnen in de 
kerken terecht en de architectuur, de 
bouwgeschiedenis en de kunstschat-

ten beleven. Meer dan tweehonderd 
vrijwillige gidsen zorgen gedurende 
de zomermaanden voor de openstel-
ling en leiden de bezoekers desge-
wenst rond. Per jaar trekt het cultuur-
historisch project zo’n 50.000 bezoe-
kers. Daarbij is de Domkerk nog niet 

meegerekend, die in dezelfde periode 
al meer dan 70.000 bezoekers trekt. 
Tot en met Open Monumentendag op 
8 september staan de deuren van de 
Utrechtse binnenstadskerken bijna  
dagelijks open.

Toos Voorneveld
vrijwilligerscoördinator

Op 16 juni van 13.30 tot 
16.00 uur houdt de Stichting 
Seguro een bijeenkomst 
voor mensen met een warm 
hart voor vluchtelingen. 
Deze informatiemiddag is 
tevens bedoeld om vrijwil-
ligers te werven voor ver-
schillende werkzaamheden 
binnen de organisatie.

Seguro is een nieuwe Utrechtse 
stichting die opvang gaat bie-
den aan vrouwen, mannen en 
kinderen zonder geldige docu-
menten. 
In een welvarend land als Ne-
derland vinden wij dat het niet 
mag voorkomen dat kinderen, 
vrouwen of mannen op straat 
leven en geen gebruik kunnen 
maken van gezondheidszorg 
en onderwijs. Helaas is dat wel 
het geval. Door het huidige 
vreemdelingenbeleid worden 
velen niet geaccepteerd als 
vluchteling, krijgen geen ver-
blijfsvergunning of raken die 
kwijt, waardoor ze op straat 
terechtkomen. Vaak kunnen ze 
geen kant op. Om deze meest 
kwetsbaren zonder verblijfs-
vergunning te ondersteunen 
is een kleine tien jaar geleden 
de steungroep Fanga Musow 
(Krachtige Vrouwen) van start 
gegaan. Deze vrijwilligersorga-
nisatie steunt vrouwen en hun 
kinderen met een veilige stabie-
le woonplek voor een periode 
van een half jaar. Samen met 

vrijwillige mentoren werken de 
vrouwen aan verbeteringen van 
de gezondheid, zelfredzaam-
heid of steun bij juridische pro-
cedures. 

Onder de vlag van de zelfstan-
dige stichting Seguro worden 
nu twee nieuwe opvanghuizen 
geopend. Hierin krijgen zowel 
mannen, vrouwen als kinderen 
begeleiding door vrijwilligers 
van Seguro. Deze naam komt 
uit het Portugees en betekent 
geborgenheid of veiligheid. 

Zie verder pagina 4: Opvang van 
de meest kwetsbaren

Eerste van drie zomernummers
In dit eerste zomernummer van Kerk in de Stad is het jaarverslag 2011 
van de Protestantse Gemeente Utrecht als hartkatern opgenomen. 
Voor relaties van de PGU is er ook een pdf - volledig in kleur - van 
verkrijgbaar. Deze is ook door lezers opvraagbaar, door een mail te 
sturen naar bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl.
Verder in deze editie de kerkdiensten voor vier weken, omdat pas op 
6 juli het volgende nummer verschijnt. Kopij voor die editie (nummer 
22) dient maandag 25 juni binnen te zijn; wijknieuws en korte 
berichten mogen een dag later bij de eindredactie (kerkindestad@
protestant-utrecht) binnen zijn. Het derde zomernummer verschijnt 
op 3 augustus, waarna drie weken later het nieuwe leesseizoen van 
dit kerkblad, de twintigste jaargang, begint. Kopij voor nummer 23 
dient uiterlijk 17 juli bij de redactie te zijn.

UITGEBREIDE OPVANG VOOR VLUCHTELINGEN

Stichting Seguro opent deuren

* Kinderen van de Seguro-opvang waren een dagje uit met vrijwilligers.
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fluitekruid

een overdaad aan fluitekruid
heeft langs de singel
nu voorgoed de lente ingeluid
vrolijk staat het wit te wuiven
om het zonlicht te verstuiven
dat in duizend glinsteringen
wiegend kaatst op rimpelin-
gen

water
kruid
en
licht
verdichten zich
tot
inspirerend evenwicht

Oeke Kruythof

SchELPEN

Tussen hoge duinen
verstuift mijn hulpgeschrei
doch Hij Israëls God
hoort
Zijn antwoord ligt
verborgen in het
duizendkorrelig zand 
als dan wintergolven 
schuimbekkend breken
op verlaten strand
raapt Hij voor mij
wat schelpen en
legt ze teder in de
leegte van mijn hand

Cobie Ruijgrok

De schrijvende vinger
 

En de vrouw toonde berouw
bukte in het droge zand
waar Jezus
met zijn vinger
schreef
over liefde
of
over vergeven
wie zal het na zo’n tijd
nog weten
 
alleen zij
zij had het niet vergeten...
hoe Hij naar haar keek
die woorden sprak
dat als een licht
een grote lichtvonk
alles
open brak
 

Eddy Lie

Orgelconcert 
in Jacobikerk
Op zaterdag 16 juni zullen 
leerlingen van Gerrit Christiaan 
de Gier een orgelconcert ver-
zorgen op het Garrels/Meere-
orgel in de Jacobikerk. Het zijn 
Maarten van der Broek, Edwin 
Droogendijk, Joke Hage, Henk 
van Lingen, Ton Mulder, Tineke 
Petersen, Ernst Plambeck en 
Gert van der Vliet. 
Zij spelen composities van Jo-
hann Sebastian Bach, Moritz 
Brosig, César Franck, Johann 
Christoph Kellner, S. de Lange 
jr. en Camille Saint-Saëns en 
zullen hun bijdrage ook mon-
deling toelichten. De toegang 
is vrij. Het concert begint om 
14.00 uur. Hartelijk welkom! 
Informatie bij: organist@jaco-
bikerk.nl.

(Handelingen 1 vers 8)

Ds Carol van Wieren

Dit Bijbelwoord wordt door 
menigeen nogal als een 
lastig woord ervaren. En 
misschien geeft de titel van 
deze bijdrage wel de impuls 
om maar door te bladeren 
in dit nummer van Kerk in 
de Stad en deze meditatie 
over te slaan. Er kunnen im-
mers allerlei vragen opbor-
relen.

“Moeten we een ander wel 
met het geloof lastig vallen?” 
“Ik weet zelf niet altijd precies 
wat ik geloof, laat staan dat ik 
ervan zou moeten getuigen”. 
“Je kunt toch niet de hele dag 
met het geloof te koop lopen?” 
“Het is belangrijker te laten zien 
dat je gelooft – daden doen er 
meer toe dan woorden”. En zo 
kan de verlegenheid ons mond-
dood maken. 

In het kader van deze medi-
tatieve bijdrage kunnen die 
vragen nooit allemaal aan bod 
komen. Maar misschien is het 
goed ons te realiseren wat er 
met getuigen bedoeld wordt. 
Jezus belooft de Geest aan zijn 
discipelen en het gevolg is dat 
zij Zijn getuigen zullen zijn. Dat 
is gave en opgave tegelijk: het 
is het ‘zullen’ van de belofte, 
zoals een pianoleraar tegen zijn 
leerling kan zeggen dat zij een 
goede pianiste zal worden. En 
het is het ‘zullen’ van de aan-
sporing: toe maar, durf maar 
eens je mond open te doen en 
schaam je er niet voor. 

Overtuigen
Getuigen is vertellen wat je zag, 
deed, meemaakte of hoorde. 
Niet meer en niet minder. Getui-
gen is dus niet zo zeer meteen 
een heel geloofsgesprek willen 
beginnen of een ander over-
tuigen (als dat al zou kunnen) 
als wel iets vertellen van jouw 

genis mensen werkelijk nieuws-
gierig kan maken naar het Gro-
te Verhaal erachter.

Misschien kan het helpen ons te 
realiseren dat wij zelf ook tot 
het geloof zijn gekomen (op 
welke manier dan ook, gelei-
delijk in een proces, door onze 
opvoeding, plotseling…) omdat 
anderen ons er iets van verteld 
hebben. Wij kunnen op onze 
beurt weer voor een ander zo’n 
schakel zijn in diens geloofs-
weg. Ik probeer me weleens 
voor te stellen hoe het zou zijn 
wanneer ieder die lid is van een 
kerk minstens één ander mede-
mens nieuwsgierig kan maken 
naar het christelijk geloof. Ge-
tuige zijn: het is ten diepste zo 
eenvoudig.

MEDITATIEF 
MOMENT

Met zijn rolstoel en regiotaxi 
komt Jan Wouters overal. ‘Krui-
mels’, zo noemt hij zijn beleve-
nissen en gedachten die hij voor 
Kerk in de Stad opschrijft.

Een bekend televisieprogramma 
is al een paar jaar: ‘Boer zoekt 
vrouw’. Zelf vind ik het vooral 
leuk om te zien wat voor werk-
zaamheden de boeren doen. 
Het is hard werken en het werk 
kost veel tijd. De ene boer heeft 
koeien en de ander verbouwt 
komkommers of bloembollen. 
Vaak zijn het bedrijven van va-
der op zoon of dochter. Ja en 
dan zoekt de boer een vrouw 
via de televisie. Daar lijkt me 

wel lef voor nodig. Er zijn toch 
ook bemiddelingsbureaus. Maar 
boeren zijn vaak een beetje zui-
nig, een televisieprogramma is 
goedkoper. Iedereen kijkt mee, 
dat lijkt me erg onvrij. Presenta-
tor Yvonne Jaspers staat overal 
bovenop. 
Na verloop van tijd komen er 
twee aanstaande partners ‘sta-
ge’ lopen en daar moeten dan 
de boeren er één uitkiezen. 
Moeilijk. Maar ook moeilijk 
voor de ‘stagiaires’. Een vrouw 
vertelde me eens: “Ik heb mijn 
man leren kennen bij de bus-
halte.” Dat heeft toch nog iets 
natuurlijks. Misschien kwam de 
bus wel eens te laat. Maar bij 

dit televisieprogramma is ie-
dere kennismaking nieuw. Mis-
schien kan ik ook wel schrijven 
naar de KRO voor een boerin. Ik 
kan best koffie zetten, de krant 
voorlezen en luisteren naar de 
boerin. Ik ben ook graag buiten, 
net zoals de koeien. Het lijkt me 
heerlijk. Natuurlijk breng ik ook 
een kadootje mee als ik naar de 
boerin ga. Ik heb nog een aar-
dig schilderij met appels. Het is 
een spuitwerk met ecoline en 
sjablonen (appels) op ruw aqua-
relpapier.
Het schilderij is 40 bij 50 centi-
meter. Voor mijn gevoel geef ik 
iets moois weg, ik hoop dat de 
boerin er net zo over denkt.

KRUIMELSBoer zoekt vrouw

ervaring. En ineens kan daar 
een heel natuurlijke gelegen-
heid voor zijn. Iemand vertelt 
bijvoorbeeld in een openhartig 
moment iets uit haar leven (bij-
voorbeeld dat zij zich veel zor-
gen om diverse dingen maakt). 
Jij kunt dan in alle eerlijkheid 
vertellen hoe jij met dergelijke 
dingen probeert om te gaan 
(door bijvoorbeeld te bidden en 
bijbel te lezen en je zorgen bij 
God neer te leggen). 

Alert
Soms zijn we gewoon niet alert 
genoeg en denken we achteraf 
dat we dit of dat hadden kun-
nen zeggen. Je kunt dan altijd 
later nog eens erop terugko-
men. En wanneer oprechte in-
teresse ontstaat kan het vanzelf 
een keer tot een verder geloofs-
gesprek komen, waarvan ook 
dan geldt dat wij echt niet op al-
les een kant en klaar antwoord 
hoeven hebben. Ik geloof dat 
een eerlijk en bescheiden getui-

Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Opgelaten vreugde

Na de Pinksterdienst in de Pniëlkerk, waarin twee gemeenteleden 
belijdenis deden van hun geloof, zijn een honderdtal ballonnen op-
gelaten. Op de kaartjes aan de ballonnen schreven de kerkgangers 
een antwoord op het thema ‘Hier ben ik’: dit is wat ik uit dit feest 
en deze viering meeneem en wil uitdelen. Sommige ballonnen heb-
ben een flinke afstand afgelegd; er zijn al reacties binnengekomen 
uit Rozenburg (bij Rotterdam) en Brielle!

 (foto & tekst: Henno Willering)

Bettina van Santen

Op 24 mei is Ien van 
Marle overleden op 82-ja-
rige leeftijd. We zijn als 
Johanneskerk dankbaar 
dat we Ien in ons midden 
hebben mogen meemaken. 
Ien was letterlijk een ‘groot 
mens’, groot in haar sociale 
bewogenheid en actieve 
inzet voor degenen die het 
niet zo gemakkelijk heb-
ben in onze samenleving. 
Dat deed ze niet alleen 
jarenlang binnen het (ste-
delijk en wijkgebonden) 
kerkelijk werk, maar ook 
als inwoner van Overvecht 
en Utrecht. 

Een fenomeen waren de ‘ver-
wendagen’ in de Johanneskerk, 
waar vele ouderen een dag lang 
letterlijk in de watten werden 
gelegd. Dankzij Ien en enkele 
anderen werd dit jarenlang mo-
gelijk gemaakt. Ook op allerlei 
bijeenkomsten in de wijk met 
bewoners, organisaties, wijkraad 
en bestuurders, wist zij met haar 
inzicht en opmerkzaamheid al-
tijd een wezenlijke bijdrage te 

leveren, vaak ook namens die-
genen die niet zo makkelijk voor 
zichzelf op konden komen. Op 
haar rouwkaart stonden woor-
den uit Mattheus 25: ‘en wat je 
ooit hebt gedaan aan de minste 
van mijn broeders, zegt Jezus, 
heb je voor mij gedaan’. Ien ten 
voeten uit. We zullen haar mis-
sen. 

In Memoriam 
Ien van Marle

* Ien van Marle tijdens een inter-
view op een stedelijke middag over 
ouderenbeleid in de kerk (foto 
Arjen de Groot).
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dr. Jan Jongeneel, oud-hoogle-
raar missiologie, die onder an-
dere veel over migrantenchris-
tenen heeft geschreven. We 
zoeken en onderzoeken met 
elkaar of en in welke mate er sa-
menwerking gewenst en moge-
lijk is. We vinden het van belang 
dat we niet alleen samen pra-
ten, maar ook samen eten, zoals 
dat gebruikelijk is binnen veel 
migrantenkerken. Het diner 
wordt bereid door de voorzitter 
van PERKI Utrecht Diana Purba.
Het belangrijkste van onze bij-
eenkomst is natuurlijk dat we 
elkaar beter leren kennen en 
dat we van hieruit meer geza-
menlijk kunnen ondernemen. 
Aanmelden kan bij de voorzit-
ter van de werkgroep: Simon 
de Kam, gemeenteadviseur 
classes Utrecht en Zeist: s.de.
kam@pkn.nl, telefoon 06-2156 
5051.

dende werkgroep ‘Stimuleren 
relatie migrantenkerken en 
protestantse kerken in Utrecht’. 
Bestaande uit dr. Hans Visser van 
SKIN (Samen Kerken in Neder-
land), Albert Luijks, verzorger 
databank van migrantenkerken 
op de website van de PKN (Pro-
testantse Kerken in Nederland), 
Diana Purba van de Indonesi-
sche kerk Perki, Max Lieveld 
van de Surinaamse Evangelische 
Broedergemeente, dr. Gerard 
van ’t Spijker van SKIN, ds. Pieter 
van Winden van de Protestantse 
Gemeente Utrecht, Kelvin Onye-
ma van de Afrikaanse Life Word 
Christian Centre en ds. Simon de 
Kam, gemeenteadviseur van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
Sinds kort doen vanuit de classis 
Zeist twee mensen mee in deze 
werkgroep: ds. Bé Jager, heeft 
in Den Haag veel met migran-
tenchristenen gewerkt en prof.

Simon de Kam, 
gemeenteadviseur PKN-classes 
Utrecht en Zeist

Na de drie geslaagde bij-
eenkomsten met maaltijd 
vorig jaar en begin dit 
jaar willen nodigen we 
voorgangers van migran-
tenkerken en protestantse 
kerken uit voor een nieuwe 
bijeenkomst. Deze keer 
willen we bij elkaar komen 
in de Pniëlkerk aan de 
Lessinglaan in Utrecht-
West op dinsdag 12 juni 
van 17.30 tot 20.30 uur. 
We hebben deze keer er 
opnieuw voor gekozen om 
aan het eind van de mid-
dag bij elkaar te komen, 
zodat ook voorgangers met 
een baan overdag er bij 
kunnen zijn.

Huur en verhuur van kerkge-
bouw is een regelmatig terug-
kerend onderwerp op onze ont-
moetingen. We waarderen het 
dan ook zeer dat Frans Ritmees-
ter de mogelijkheden van huur 
van kerkruimtes van protes-
tantse kerken in de stad komt 
toelichten. Hij is directeur van 
het kerkelijk bureau van de Pro-
testantse Gemeente Utrecht én 
eerste aanspreekpunt wanneer 
migrantenkerken kerkruimte 
willen huren.
Daarnaast zal Sylvia van Delden, 
PKN-landelijk medewerker voor 
de relatie met de migrantenker-
ken, op een rijtje zetten welke 
mogelijkheden van samenwer-
king zij heeft gezien en ons vra-
gen daarop te reageren.

Voorbereiding
Deze uitnodiging is tot stand 
gekomen door de voorberei-

Vespers in Zuidoost
Op 17 juni is er een vesper in 
de Marcuskerk. Voorganger 
is ds Roel Braakhuis. Het is 
de laatste vesper in de serie 
‘Pasen in psalmen’. Vandaag 
lezen we psalm 136, een 
loflied. De muziek in deze 
vesper wordt verzorgd door 
Rienk Bakker op orgel en 
piano en Martine Sonnevelt, 
blokfluit. De vesper begint 
om 17.00 uur.
Op zondag 24 juni is er om 
17.00 uur in de Nicolaïkerk 
een vesper als afsluiting van 
‘Oude muziek in de Klaas’. 
Ds Dirk Neven gaat voor. 
The Utrecht Company of 
Music, vocale solisten en de 
vespercantorij onder leiding 
van Ko Zwanenburg werken 
mee en Berry van Berkum 
bespeelt het orgel. Het Mag-
nificat van Vivaldi wordt ge-
zongen en gespeeld. 

Op zondag 1 juli is er om 
17.00 uur een vesper in de 
Nicolaïkerk. De voorganger 
is Hendrie van Maanen. De 
lezing is uit 1 Petrus 3: 8-15. 
De vespercantorij onder lei-
ding van Ko Zwanenburg 
werkt mee en Berry van Ber-
kum is organist. 
In de maanden juli en au-
gustus zijn er alleen vespers 
op de eerste zondag van de 
maand in de Nicolaïkerk.
In juli en augustus is er geen 
vesper op de derde zondag. 
In september wordt het 
ritme van de vespers weer 
opgepakt, met een nieuwe 
serie thema’s.

‘herschepping’
thema concert
in Pieterskerk
Het Monteverdi Kamerkoor 
Utrecht geeft zaterdag 16 
juni om 20.15 uur een con-
cert in de Pieterskerk. Onder 
leiding van dirigent Wilko 
Brouwers en met medewer-
king van harpiste Eva Tebbe 
worden muziekstukken ten 
gehore gebracht onder het 
overkoepelende thema ‘her-
schepping’. 

Wie muziek uitvoert is ei-
genlijk altijd bezig met her-
schepping; de herschepping 
namelijk van een muziek-
stuk, dat ooit door een com-
ponist op papier is gezet. 
Maar ook de componis-
ten zelf houden zich bezig 
met herschepping. Claudio 
Monteverdi herschiep en-
kele delen uit zijn opera 
Arianna tot de vijfstemmige 
madrigalencyclus Lamento 
d’Arianna. Joep Straesser 
blies met zijn zesstemmige 
Motetus de oude vorm van 
het motet nieuw leven in. 
Igor Strawinsky bouwde 
Carlo Gesualdo’s Illumina 
Nos uit tot een zevenstem-
mige klankkathedraal. Ge-
rard Beljon gebruikte het 
gedicht Herschepping van 
de Utrechtse dichter Gerrit 
Achterberg als uitgangspunt 
voor een compositie voor 
koor en harp. Een program-
mering zoals het Monte-
verdi Kamerkoor die graag 
brengt: oude en nieuwe mu-
ziek, hecht met elkaar ver-
weven.
Voor meer informatie: www.
monteverdikamerkoor.nl.

Voorgangers migranten- en protestantse 
kerken ontmoeten elkaar opnieuw

Steven Slappendel

Op zondagmiddag 10 juni 
vindt om 15.00 uur in de 
Nicolaïkerk de intrededienst 
van dominee Dirk Neven 
plaats. (Er is die ochtend 
geen dienst). Vanaf 14.00 
uur is er een ontvangst 
met koffie en thee en na 
de dienst is er gelegen-
heid voor een persoonlijke 
ontmoeting met ds Neven. 
De bevestiging is door 
onze vorige predikant Ruth 
Peetoom, die op 26 juni 
2011 afscheid heeft ge-
nomen. De Nicolaïcantorij 
onder leiding van Ko 
Zwanenburg werkt mee 
aan de dienst en Berry van 
Berkum is de organist.

Na een goed verlopen beroe-
pingsprocedure is er een be-
roep uitgebracht en vond op 
25 maart na de morgendienst 
de eerste kennismaking plaats. 
Op 3 juni heeft dominee Neven 
afscheid genomen van zijn ge-
meente in Kloetinge (bij Goes) 

om daarna te starten in onze 
gemeente, zijn derde gemeen-
te. Na een studie sociologie en 
theologie in Amsterdam was 
Dirk Neven eerder predikant in 
Zeist.

De komende tijd zullen we hem 
leren kennen als nieuwe predi-
kant van de Klaaskerk. Omdat 
ik lid was van de beroepings-
commissie, kreeg ik inzage in 
de brieven. Uit zijn brief citeer 
ik: “Als ik me zelf zou moeten 
omschrijven, zou ik kiezen voor 
het beeld van de veerman. Als 
veerman probeer ik in mijn werk 
als predikant, met en voor de 
mensen die aan mij zijn toever-
trouwd, verschillende oevers te 
verbinden: de oever van het ver-
haal van de Bijbel èn die van ons 
leven van alledag, waarin we 
met vallen en opstaan mens zijn. 
Maar ook de oevers van verschil-
lende geloofshoudingen, litur-
gische vormen en ethische posi-
ties, zoals die vandaag de dag in 
een pluriforme christelijke kerk 
aanwezig zijn.”

Intrede dominee Dirk Neven

 * Dirk Neven (foto Steven Slappendel).

Bob van Meijeren

Het is bijna zover: van za-
terdag 9 tot zaterdag 23 
juni verblijft er een groep 
Ghanese christenen in 
Utrecht. Al eerder hebt u in 
Kerk in de Stad iets over het 
bijzondere contact tussen de 
PGU en de Presbyteriaanse 
Kerk van Ghana kunnen 
lezen. Nu is echter het pro-
gramma klaar; het wordt 
tijd dat ze komen! Sowieso 
is iedereen van harte wel-
kom bij de kerkdiensten 
met onze Ghanese geloofs-
genoten, op 10 juni in de 
Pniëlkerk en op 17 juni in de 
Nieuwe Kerk.

Het thema van het bezoek is 
‘Living Water: ‘thirst and abun-
dance in a secular context’. Met 
elkaar willen we nadenken over 
wat water in de Bijbel betekent, 
waarom ‘water’ nodig is, en 
hoe wij ‘water’ voor elkaar kun-

nen zijn. De verschillende bete-
kenissen die water heeft in Ne-
derland en Ghana zullen deze 
gesprekken zeker de moeite 
waard maken. Ook gaan we het 
hebben over geloof en politiek 
(we zullen Den Haag met een 
bezoek vereren) en gaan we de 
interreligieuze dialoog aan met 
Utrechtse moslims. Kortom, een 
mooi, divers en druk program-
ma.
Om dit alles neer te zetten 
hopen we ook op uw steun te 
mogen rekenen! We zijn nog 
dringend op zoek naar gastge-
zinnen. Ook als u interesse hebt 
om mee te doen aan een van de 
activiteiten of Bijbelstudies bent 
u van harte welkom. U kunt 
hiervoor contact opnemen met 
Bettelies Westerbeek (telefoon 
06-2486 1671). Ook moedigen 
we iedereen aan om onze fa-

cebookpagina te ‘liken’. Daar is 
ook het hele programma te vin-
den.

We hopen veel mooie ontmoe-
tingen en gesprekken te heb-
ben!

Ghanezen zijn in aantocht
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Lunchconcerten 
in de kathedraal
In de zomermaanden geven 
de vaste organisten van de  
St.- Gertrudis-kathedraal aan 
het Willemsplantsoen een 
lunch concert. Elk concert 
duurt een half uur (van 12.30 
tot 13.00 uur) en is gratis toe-
gankelijk. Bij elk concert is een 
solist betrokken.
Piet van der Steen beet vorige 
maand het spits af, met zang 
van Maria den Hertog. Op 
dinsdag 12 juni bespeelt Eveli-
ne M. Jansen het orgel en Vla-
dimir Shobanov de accordeon. 
Zij voeren werken uit van J.S. 
Bach, A. Vivaldi en A. Piazolla. 
Op dinsdag 10 juli is Piet van 
der Steen weer aan de beurt 
en op 14 augustus Eveline 
M.Jansen. Daarover volgt in 
het tweede zomernummer 
een nader bericht.

‘hollandse meesters’
door utrechts Vocaal 
Ensemble  
Het Utrechts Vocaal Ensem-
ble onder leiding van Laura 
Tammeling presenteert op 
zondag 10 juni om 15.00 uur 
in de kerk Blauwkapel aan 
de Kapeldwarsweg 21 een 
concert onder de titel ‘Hol-
landse Meesters m/v’. 2012 is 
uitgeroepen tot het jaar van 
de Nederlandse componist en 
daar wil het UVE zijn bijdrage 
aan leveren. Door de eeuwen 
heen hebben Nederlandse 
(lees Hollandse) componisten 
zich een plaats verworven op 
het muzikale toneel. Grote 
namen als Sweelinck en An-
driessen zijn niet meer weg te 
denken uit de muziekgeschie-
denis. Maar er zijn componis-
ten die minder in de schijn-
werpers hebben gestaan en 
componisten die dit schoor-
voetend gaan doen. Het UVE 
geeft een overzicht van Hol-
landse meesters door de eeu-
wen heen, zingt de première 
van Anthony Fiumara’s  Ay in 
welken soe verbaerd de tijt en 
zingt met plezier en aandacht 
werk van 2 componisten uit 
eigen gelederen. 
Meer informatie staat op de 
websites www.utrechtsvocaal-
ensemble.nl  en/of www.lau-
ratammeling.eu.

Zigeunerconcert 
Verenigd utrechts 
Symfonie Orkest 
Op zaterdagmiddag 9 juni om 
half drie geeft het Verenigd 
Utrechts Symfonie Orkest 
(VUSO) een zigeunerconcert 
in de Wilhelminakerk aan de 
Hobbemastraat. Solist is de 
jonge veelbelovende violiste 
Amarins Wierdsma, die vir-
tuoze vioolmuziek gaat ver-
tolken. Tevens wordt tussen 
de muziekstukken door een 
verhaal verteld, worden beel-
den vertoond en is het orkest 
in zigeuneroutfit uitgedost. 
Het VUSO speelt ‘Czardas’ 
van Monti, ‘Zigeunerweisen’ 
van P de Sarasate, ‘Hongaarse 
Dansen’ van Brahms en delen 
uit de Carmen suite van Bizet. 
Laat u meeslepen met de zi-
geunermuziek en kom 9 juni 
luisteren. Voetballiefhebbers 
zijn na het concert zeker op 
tijd weer thuis om naar een 
EK-wedstrijd te kijken. 
Entree: € 10.00, kinderen 
€ 5.00. Kaarten zijn aan de 
zaal verkrijgbaar.

Henk Korff

In de Utrechtse Holy Trinity 
Church, die in november 
precies een eeuw bestaat, 
is op 10 juni een Choral 
Evensong.
Dit jaar gedenkt de Kerk 
van Engeland niet alleen 
dat haar ‘hoofd’ (juister is: 
Defender of the Faith) haar 
diamanten regeringsjubile-
um viert, maar ook dat het 
gebedenboek al 350 jaren 
wordt gebruikt. Dit boek 
(Book of Common Prayer, 
kortweg BCP genoemd) 
geeft de Anglicanen hun 
identiteit in de gebeden, 
diensten, catechismus en 
in de 39 artikelen van het 
geloof.

Na de breuk met Rome door 
koning Hendrik VIII werden de 
diensten nog steeds in het La-
tijn gehouden. Na zijn dood en 
toen Edward VI koning werd 
in 1547, kwam er ruimte voor 
vernieuwing. Onder leiding van 
Aartsbisschop Thomas Cranmer 
werd een nieuw gebedenboek 
in de volkstaal in 1549 aan de 
kerk aangeboden. Het was ge-
baseerd op de Latijnse litur-
gieën met invloeden uit de Lu-

therse theologie. Drie jaar later 
kwam een verbeterde uitgave. 
Hierin wordt de Communie toe-
gevoegd naast het Morgen- en 
het Avondgebed zoals dat al 
door de Kerk werd gebruikt. 
Van priesters wordt verwacht 
dat ze dagelijks de beide dien-
sten bidden, met of zonder aan-
wezige gemeenteleden; zo bidt 
de Kerk dagelijks samen met of 
namens de gelovigen. Het BCP 
heeft door de drie-en-een-halve 
eeuw de Anglicaanse Christenen 
bijeen gehouden, terwijl het 
tevens een grote inspiratiebron 
is voor componisten. De canti-
cles zijn in het Morgengebed ‘Te 
Deum laudamus’ (of ‘Benedicite’) 
en ‘Jubilate Deo’ (of ‘Benedictus’) 
en in het Avondgebed ‘Magnifi-
cat’ (of ‘Psalm 98’) en ‘Nunc Di-
mittis’ (of ‘Psalm 67’). De Anthem 
wordt gezongen ‘In Quires and 
Places where they sing….’. Die 
plaatsen zijn de kathedrale ker-
ken, de grote parochiekerken 
maar ook de kapellen van de uni-
versiteiten. Zo’n anthem is een 
muzikale invulling op teksten uit 
de Bijbel, maar ook uit het Book 
of Common Prayer.

utrecht
Dit jaar zal het koor van de 
Engelse Kerk van Utrecht een 

aantal anthems uit het BCP zin-
gen tijdens de Choral Evensong 
op de tweede zondag van de 
maand. In juni zal dat het collec-
ta-gebed voor Trinitatis X zijn: 
‘Let thy merciful ears, O Lord’. 
Het is getoonzet door Thomas 
Mudd. 
Na de onderbreking in de zo-
mermaanden vervolgen we op 
9 september onze Evensong 
en zullen de anthems alle ver-
bonden zijn met het BCP. In 
november gedenkt Holy Trinity 
Church dat het honderd jaar 
geleden is dat de eerste dienst 
in ons eigen kerkgebouw werd 
gehouden. Indertijd is er geen 
Eucharistie gevierd, zoals we dat 
nu elke zondag gewend zijn. In 
de Church of England was het 
toen gebruikelijk om Mattins 
te bidden. We zullen dan zeker 
het ‘Te Deum laudamus’ en ‘Ju-
bilate Deo’ aanheffen om God 
te vereren. Immers Hij heeft in 
Utrecht voor minstens 550 jaar 
een Engels sprekende gemeente 
gezegend.

Choral Evensong op zondagmid-
dag 10 juni begint om 14.30 uur 
in de kerk aan het Van Limburg 
Stirumplein. De lezingen zijn uit 
Jesaja 45 en Handelingen 14. 
Psalm 1 en 15 worden door het 

Anglicaanse leesrooster voorge-
schreven aan de vooravond van 
de gedenkdag van de apostel 
Barnabas. De Anglican chants 
zijn van de hand van Elgar en 
Gibbons.
U bent van harte welkom om 
dit Avondgebed met ons mee te 
bidden en te zingen; de toegang 
is, zoals dat gebruikelijk is voor 
kerkdiensten, gratis.

CHORAL EVENSONG OP ZONDAG 10 JUNI

Gebedenboek Engelse 
kerk 350 jaar

(vervolg van voorpagina)

Begin maart heeft de ge-
meenteraad met de pilot 
ingestemd en eind zomer 
2013 zal de gemeente het 
project evalueren. In de 
pilot gaat Stichting Seguro 
zorg dragen voor de tijde-
lijke opvang van kwetsbare 
mensen, die niet beschik-
ken over de benodigde do-
cumenten voor een geldig 
verblijf in Nederland en die 
tevens geen asielachter-
grond hebben. Kwetsbaar 
betekent dat deze mensen 
er lichamelijk en/of psy-

chisch slecht aan toe zijn en 
een verblijf op straat voor 
hen niet verantwoord is. 
Zo’n acht tot tien vrouwen 
en mannen en hun kinderen 
kunnen in de twee opvang-
huizen terecht, al dan niet 
in gezinsverband.

De opvang van Stichting Seguro 
is nodig omdat naar schatting in 
de stad Utrecht ongeveer drie-
duizend kinderen, vrouwen en 
mannen zonder verblijfsvergun-
ning leven. Meer dan de helft 
van hen heeft een ‘precaire 
woonsituatie’. In de stad zijn 
diverse soorten opvangplekken, 

waaronder de zogenoemde 
noodopvang. Hier kunnen men-
sen terecht die legaal op straat 
staan of actief meewerken aan 
terugkeer naar het land van her-
komst. Niet iedereen voldoet 
aan de criteria of er is geen plek 
in de noodopvang. Ook bij an-
dere particuliere of kerkelijke 
opvang is een groot gebrek aan 
plaatsen. Daarom is er extra op-
vang nodig. Stichting Seguro 
biedt naast tijdelijke woonruim-
te ook een intensief traject van 
activering naar een nieuwe zelf-
standige toekomst hier of elders 
in de wereld.
Het bestaande project voor 

vrouwen en kinderen behoudt 
de vorm die het nu heeft, onder 
de naam Fanga Musow.

De voorlichtingsbijeenkomst is 
in buurthuis de Uithoek aan de 
Tweede Diependaalsedijk, vlakbij 
het viaduct van de Amsterdamse 
Straatweg. Er zijn verschillende 
werkgroepen aanwezig om uit-
leg te geven over de werkzaam-
heden en over hun ervaringen. 
Wie niet aanwezig kan zijn, maar 
wel interesse heeft in het werk 
van Seguro, kan contact opne-
men met vrijwilligerscoördinator 
Toos Voorneveld , telefoon 06-
1386 9675.

Opvang van de meest kwetsbaren

Mathilde Kroon

Op zondag 10 juni wordt in 
het kader van het lustrum 
van de Tuindorpkerk een 
concert uitgevoerd door 
het projectkoor van de 
Tuindorpkerk. Het concert 
vindt plaats van 15.30 uur 
tot ongeveer 17.00 uur in 
de kerk aan de Van Riellaan 
1. De toegang is vrij, wel is 
er een collecte na afloop.

Voor deze gelegenheid is een 
koor samengesteld uit geoefen-
de zangers en zangeressen van 
de Tuindorpkerk en daarbuiten. 
Dit gelegenheidskoor onder 
leiding van Annemiek van der 
Niet gaat een selectie van de 
mooiste composities ten gehore 
brengen: ‘De psalmen Davids’. 
Door alle tijden hebben veel 
componisten en dichters zich la-
ten inspireren door de psalmen 
van David. Daarin krijgen men-

selijke gevoelens van hoop en 
wanhoop, vreugde en verdriet, 
vertrouwen, boosheid en passie 
op aansprekende wijze vorm.
Op het programma staan verder 
nog werken van Mendelssohn, 
Rutter, Stanford  en Rachma-
ninoff. Medewerking wordt 
verleend door Esther Putter (so-
praan), Wout van Veen (piano) 
en Jaap Jan Steensma (orgel). 
Na afloop van het concert kan 
er worden nagepraat onder 
het genot van een hapje en 
een drankje. Van harte welkom. 
Meer informatie staat op de 
website www.tuindorpkerk.nl.

PROJECTKOOR JUBILEUMVIERING

Psalmen Davids in Tuindorpkerk

* Het projectkoor oefent hard 
onder leiding van Annemiek van 
der Niet (foto Mathilde
Kroon).

* Aartsbisschop Thomas Cranmer 
(1489-1556).
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dan wel afgesloten toiletpot-
ten, en van passagiers die in ar-
ren moede hun behoefte op het 
open dek deden dan wel hun 
fecaliën in een plastic zak over-
boord wierpen.

Nu, een jaar later, mogen we 
wéér mee, ter compensatie van 
de deels mislukte trip. Na enige 
aandrang, mede dankzij een 
meevarende jurist die wel wist 
hoe je een kapitein die zich 
achter ‘extreme force majeure’ 
trachtte te verschuilen moest 
aanpakken, mogen we ons geld 
van vorig jaar gebruiken voor 
een nieuwe cruise. Ook nu weer 
met Sint Petersburg als belang-
rijkste reisdoel. Ditmaal hebben 
we van een ‘cruisehel’ geen last, 
of toch wel? Je kunt je immers 
afvragen of dat woord niet van 
toepassing is op het cruisen als 
zodanig. Regelmatig denk ik: 
waar ben ik in terechtgekomen. 
Ongeveer zoals je dat kan heb-
ben op Hoog Catharijne, waar-
van ik iemand eens hoorde be-
weren dat het een voorstadium 
is van de hel. Daar en hier is het 
de massaliteit die me tegen-
staat. Daar en hier eveneens de 
wanstaltige sfeer van het consu-
mentisme, waaraan maar geen 
grens lijkt. Al die maaltijden en 
de overvloed van gerechten en 
hapjes, de hele dag door. Ein-
deloos zijn de rijen aan het buf-
fet en je vindt in de overvolle 
ruimte nauwelijks een plekje 

theorie, maar in gesprek komen 
met mensen die hun weg zoe-
ken en vaak vinden. We luiste-
ren naar hun verhalen en er is 
ook alle ruimte voor bezoekers 
om daar hun verhalen en vragen 
naast te leggen. 
Dit jaar is het monument her-
steld en teruggeplaatst voor de 
Domkerk. Daar waar het hoort 
in het hart van kerk en samen-
leving als getuige van een ge-
schiedenis van verschrikking en 
als teken van hoop. De avonden 
over religie en homoseksualiteit 
in het MidZomerGracht festival 
richten net zo kleine levende 
monumentjes op voor de ver-
halen van mensen die seksueel 
‘anders’ zijn.
De ‘roze met een kleurtje’-
avond in de Domkerk op 21 juni 
duurt van acht tot tien uur. De 
toegang is gratis. Informatie: 
kcw@domkerk.nl.

dominee ondenkbaar is? Waar 
homoseksualiteit eenvoudigweg 
geen optie is? En hoe hou je 
dan die twee werelden nog een 
beetje bij elkaar? Zoals ieder jaar 
ligt de nadruk van de avond op 
de verhalen van mensen. Geen 

prof. Ruard Ganzevoort, 
theoloog aan de VU
drs. Conny van Lier, 
kerkelijk cultureel werk Domkerk

Wie voor de ingang van de 
Dom over het plein loopt, 
kan daar het Utrechtse ho-
momonument vinden. Het 
is onopvallend en lag er 
jarenlang zwaar beschadigd 
bij. Een symbolisch getuige-
nis van de relatie van stad, 
kerk en homo’s. Tussen de 
ruïnes van het ingestorte 
middenschip van de Dom 
ontmoetten de homo’s van 
die tijd elkaar. Een scha-
duwzone voor verboden 
levens, een tijdelijke speel-
ruimte tot de ‘Utrechtse 
sodomietenvervolging’ 
daar een wreed einde aan 
maakte.

Vandaag de dag is de positie van 
homo’s, lesbo’s, biseksuelen en 
transgenders enorm verbeterd. 
Veel kerken, en zeker ook de 
Domkerk, geven volop ruimte 
aan mensen die ‘anders’ zijn. 
Maar er zijn ook kerken en an-
dere religieuze groepen waar 
het veel moeilijker ligt. Waar sek-
sualiteit een heet hangijzer is en 
elke afwijking van de heterosek-
suele norm wordt veroordeeld, 
met scherpe woorden of een wat 
vriendelijker toon. Kerken en 
voorgangers hoorden bij de eer-
sten die opkwamen voor homo’s, 
soms horen ze ook bij de laatsten 
die er problemen mee hebben.

Festival
Dat is de reden dat het MidZo-
merGracht festival al een jaar of 
zeven samen met het Citypas-
toraat Domkerk een avond or-
ganiseert over geloof en seksu-
ele diversiteit. Midden in een vol 
programma waarin homoseksua-

liteit cultureel, sportief, politiek, 
kunstzinnig en feestelijk aan de 
orde komt, hebben we het ook 
over religie. Over de inspiratie die 
het sommigen geeft en de pijn 
die zij of anderen eraan hebben 
opgedaan.

Op donderdag 21 juni is het 
thema ‘roze met een kleurtje’. 
We gaan in gesprek met men-
sen die een dubbele culturele 
achtergrond hebben. Zij hebben 
niet alleen met de Nederlandse 
samenleving en de normen en 
gebruiken hier te maken, maar 
ook met een andere wereld. Dat 
levert heel nieuwe vragen op. 
Hoe vertel je bijvoorbeeld wie je 
bent aan familieleden ver weg 
die leven in een volstrekt andere 
cultuur? Waar een openlijke ho-
moseksuele popster, minister of 

HOMO’S EN LESBO’S IN DE DOMKERK

Monumenten voor 
seksuele diversiteit

concerten op
zaterdagmiddag
in de Domkerk
Zaterdag 9 juni om half vier 
geeft Jan Hage een concert in 
de Domkerk te Utrecht. Het 
programma is gewijd aan or-
gelmuziek uit de Verenigde 
Staten en omvat werken van 
Charles Ives, William Bolcom 
en William Albright.
Op 16 juni bevat het pro-
gramma van de Zaterdagmid-
dagmuziek in de Domkerk 
werken van J. Tallis, J. Blow en 
H. Purcell. De Cantores Mar-
tini zingen motetten van deze 
componisten. Het vijfde con-
cert in de serie van Widor is op 
zaterdag 23 juni. Domorga-
nist Jan Hage vertolkt werken 
van de Franse meester op het 
grote Bätz-orgel.
Op 30 juni treedt het koor van 
de Domcantorij op. In dit con-
cert op de zaterdagmiddag in 
de Domkerk zijn motetten en 
psalmen te beluisteren van B. 
Britten, C.E. Ives en J. Ireland.
De toegang tot de concerten 
in de Domkerk om half vier op 
zaterdagmiddag is gratis. Wel 
is er een collecte na afloop 
waarin een bijdrage van vijf 
euro per persoon wordt ver-
wacht.

Jubileumkerkdienst 
75 jaar Tuindorpkerk 
Op zondag 24 juni wordt in 
de Tuindorpkerk een fees-
telijke dienst gehouden ter 
ere van het 75-jarig jubileum. 
Voor deze viering zijn ook 
diverse bijzondere gasten 
uitgenodigd vanuit kerk en 
samenleving. Na afloop van 
de dienst zijn er speciale acti-
viteiten, zoals de historische 
tentoonstelling. In deze ex-
positie wordt de geschiede-
nis van 75 jaar Tuindorpkerk 
verbeeld en nader toegelicht. 
De opening van deze tentoon-
stelling wordt verricht door 
burgemeester Aleid Wolfsen. 
Aansluitend wordt tijdens een 
borrel de glossy magazine 75 
jaar Tuindorpkerk gepresen-
teerd. Dit tijdschrift biedt een 
gevarieerde kijk op allerlei fa-
cetten van het kerkelijk leven 
van de Tuindorpkerk. Ieder-
een die belangstelling heeft 
om deze bijzondere bijeen-
komst mee te maken is van 
harte welkom. De dienst be-
gint om 10.00 uur in de Tuin-
dorpkerk, Van Riellaan 1. De 
opening van de tentoonstel-
ling zal omstreeks 11.30 uur 
plaatsvinden. Het totale pro-
gramma duurt tot ongeveer 
14.00 uur.

Lunchconcert in
Stiltecentrum 
Op donderdag 14 juni om 
13.00 uur verzorgt Daniël van 
de Wal een lunchconcert in 
het Stiltecentrum op Hoog 
Catharijne. Daniël van der Wal 
zingt als tenor bij de Utrechtse 
Domcantorij. Daarnaast legt 
hij zich met hart en ziel toe op 
het improviserend zingen. Als 
improvisatiezanger geeft Da-
niël concerten en begeleidt hij 
klankmeditaties. Ook onder-
steunt hij (kerk)diensten en 
uitvaarten met zijn solozang, 
zowel met geestelijke klassie-
ke muziek als met geïmprovi-
seerde klanken. Een interview 
met Daniël stond in Kerk in de 
Stad van 16 maart 2012.
De toegang tot het lunchcon-
cert is gratis, met een vrijwil-
lige bijdrage na afloop. Ieder-
een is welkom.

om je etenswaren te nuttigen. 
Druk en vol en lawaaierig is het 
ook in de restaurants, bars en 
lounges en ’s avonds in de the-
aterzaal, waar mooie prestaties 
van zangers en dansers staan 
te wachten maar ook een op-
gewonden theaterdirecteur je 
voor en na met opgewonden 
geschetter in vijf talen prest tot 
frenetiek applaus voor de ar-
tiesten en het niet kan nalaten 
je – eveneens in vijf talen - op te 
roepen om de andere activitei-
ten vooral niet te missen. Bij de 
uitgang staan de leden van het 
‘entertainmentteam’, bont uit-
gedost, je op te wachten om je 
te fêteren en tot het een of het 
ander te verleiden. Juichen en 
jubelen moet je, maar waarover 
eigenlijk? Nee, ik hoor hier niet, 
denk ik, in dit pandemonium, 
dit is de hel!

Hels is het, zo’n cruisetocht, 
maar de hel is niet ver van de 
hemel. Evengoed noem ik het 
een hemels gerecht wat ons 
hier wordt opgediend, een Co-
cagne, zoals de middeleeuwers 
hun Luilekkerland noemden, 
een aards paradijs. Een droo-
mervaring. Als je boven op het 
dek zit en uitkijkt over de zee, 
met aangename gasten om je 
heen, geniet je van de oneindig-
heid, de vrede die dat uitstraalt, 
de harmonie. Met Jan Wit kun 
je zeggen dat de hemel ons 
hier begroet. Je wilt niet dat er 

een eind aan komt. Zelfs in de 
consumptiesfeer is dat het ge-
val. Vanochtend, toen u, mijn 
Utrechtse vrienden, u repte 
naar de kerk en de kerkdienst 
van uw voorkeur, genoot ik – 
het was nog rustig - het ontbijt 
in het restaurant, omgeven 
door een dozijn obers die het 
mij in alle opzichten naar de 
zin trachtten te maken. Wat 
een vriendelijkheid en hoffe-
lijkheid, wat een courtoisie om 
mij heen. Vele malen op een 
dag wordt mij ‘a nice day’ ge-
wenst, en op een compliment 
of dankwoord krijg ik steevast 
‘you ‘re welcome sir’ te horen. 
Ja, zo mag de hemel er wat mij 
betreft wel uitzien.

P.S. Sint Petersburg en ook Tal-
linn en Kopenhagen kan ik u 
aanbevelen. Ondanks èn dank-
zij de gidsen.

Daan van der Waals

Ergens in de Baltische wateren 
zitten wij op hetzelfde cruise-
schip waarvan krantenschrijvers 
een jaar geleden beweerden 
dat het een ‘rampschip’, ja zelfs 
een ‘spookschip’ was geworden, 
wat zeg ik: dat het in een ‘cruise-
hel’ was veranderd. Wij – mijn 
vrouw en ik – waren midden 
in die hel beland. Nou ja, hel… 
Een van de motoren begaf het 
en een dag later ook de andere. 
Het enorme schip met duizen-
den mensen aan boord restte 
niet anders dan maar wat rond 
te dobberen en toen de inge-
vlogen technici ook niets meer 
konden uitrichten, werd het een 
kwestie van naar het Zweedse 
vasteland slepen, alle passagiers 
‘ontschepen’, naar een luchtha-
ven vervoeren en op een char-
tervliegtuig richting huis zetten. 
Die barre exodus heb ik nog wel 
erger gevonden dan alle onge-
mak voordien. Maar ik zal niet 
ontkennen dat het ongemak 
dramatische kanten had. ‘On-
houdbaar’, seinde een meeva-
rende journalist zelfs naar huis. 
Want mèt de motoren waren 
allerlei andere functies op het 
schip uitgevallen. Stroom, licht, 
airconditioning, liften, keukens, 
toiletten, alles raakte van slag 
op dat voorheen zo luxueuze 
schip. Zelfs een simpel kopje 
koffie was er niet meer bij. Ge-
waagd werd van overstromende 

Hel en hemel op zee VAN DAAN

* Logo van het MidZomerGracht festival.

Stadswandeling ‘met inhoud’ 
Op 24 juni is er tussen 14.00 en 16.00 uur een spirituele wandeling 
door de stad, getiteld ‘Sint Jan op ’t spoor’. De wandeling start in de 
Rafaëlkerk aan de Lichtenbergdreef (in Overvecht) met een korte 
viering. De wandeling in kleine groepen voert door de Ruigen-
hoekse polder – voor tieners komen er eigen groepjes – en duurt 
ongeveer anderhalf uur. Bij terugkeer in de Rafaëlkerk staan koffie, 
thee en fris klaar en is er tijd voor ontmoeting. Opgave tot en met 
17 juni: info@stmartinusutrecht.nl / telefoon 2546 147 of e-mail:  
marieke.milder@hetnet.nl. Graag opgave van hoeveel personen u 
als wandelgroepje aanmeldt. 
De medewandelaars zijn de Utrechtse pastores Hélène Leijendek-
kers, Marieke Milder, George Paimpillil en Gérard Martens.
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De afgelopen maanden 
hebben er portretten van 
jeugdouderlingen in Kerk in 
de Stad gestaan. Ambtsdragers 
uit de Marcuskerk, de 
Tuindorpkerk, de Nicolaïkerk 
en de Jacobikerk gaven een 
doorkijkje naar het werk 
in hun wijk. In dit eerste 
zomernummer een portret van 
een ‘buitenstaander’. Heleen 
Angenent is kinderwerker bij de 
Evangeliegemeente Utrecht. Zij 
runt daar ook de Winkeloppas 
(flexibele kinderopvang) en 
geeft cursussen ‘muziek en 
beleving´.

Pia ten Hoeve

Ik spreek Heleen in een sfeer-
volle kamer aan de Boothstraat 
waar de Evangeliegemeente 
is gevestigd en ik vraag haar 
waarom ze voor dit werk ge-
kozen heeft. “Het is een voor-
recht om met en voor kinderen 
te werken en met deze werk-
zaamheden hen een stapje 
dichter bij God te kunnen bren-
gen. Hoewel ik, eerlijk is eerlijk, 
ook vaak door hen een stapje 
dichter bij God ben gekomen. 
Ik voel me erg gezegend door 
de openheid, de eerlijkheid, de 
echtheid waarmee kinderen 

vaak zo rijk zijn bedeeld.”
Het kinderwerk in de gemeen-
te van Heleen wordt Sampie 
genoemd, naar Samuel die als 
kind in de tempel opgroeide. 
Een van de ideeën die Heleen 
aan het ontwikkelen is, is ‘Sam-
pie op Avontuur’, Ik vraag haar 

wat het idee achter ‘Sampie 
op Avontuur’ is. “In elke straat 
of wijk wonen wel een paar 
kinderen van wie de ouders 
graag zouden zien dat ze wat 
meer onderwijs krijgen over het 
christelijk geloof”, vermoedt 
Heleen. “Door kleine groepjes 

Pia ten Hoeve

Op de zaterdagavond voor 
Pinksteren, met een prach-
tige dag achter de rug, 
kwam een groep Utrechtse 
tieners in de Domkerk bij-
een om Pinksteren te vie-
ren. Dat deden ze onder de 
noemer ‘Pinksterparty; in 
vuur en vlam’.

Pinksteren, het feest van de 
Goddelijke inspiratie, van el-
kaar verstaan, van enthousiast 

worden en voor iets willen gaan, 
voor elkaar begrijpen en door 
vooroordelen heenkijken. Rond 
deze thema’s wilden wij met el-
kaar Pinksteren vieren. De voor-
waarden waren er, nu moest het 
nog gebeuren.
En het gebeurde. We aten met 
elkaar, we maakten zalmwraps 
en guacamole, bakten hambur-
gers en draaiden tapenade en 
daarna aten we dit op in het 
theehuis. 
We luisterden met z’n allen naar 
twee studenten die in Cuba 

waren geweest en daar projec-
ten van Kerkinactie hadden be-
zocht. De ervaringen die ze daar 
opdeden en alles wat ze mee 
terugnamen deelden ze met ons 
en de tieners waren erg onder 
de indruk.

De stepdancegroep So Double U 
uit Houten hadden we uitgeno-
digd om ons te leren steppen en 
een aantal steps te laten zien en 
dat deden ze vol enthousiasme.
Stepdance is een manier van 
dansen die oorspronkelijk is 
ontstaan bij Afrikaanse slaven 
op de plantages in Amerika. Na 
het werk klopten zij het stof van 
hun kleren en stampten zij hun 
schoenen schoon. Al snel deden 
zij dit in een bepaald ritme, be-
geleid door gospelzang. Later, 
toen de blanke bazen het zin-
gen en praten tijdens het werk 
op de plantages verboden, werd 
het ritmisch stampen en klappen 
ook een communicatiemiddel. 
Via via kwamen jongeren uit 
Houten in contact met een Step-
dancegroep en sinds 1999 heb-

elkaar inspireren door verbinden, ontmoeten en leren

te vormen met deze kinderen, 
ongeacht hun (niet)kerkelijke 
achtergrond kunnen ze ge-
woon aan de eettafel, met een 
ouder, een student of een seni-
or als begeleider allemaal goed 
onderwijs krijgen. De kinderen 
komen op een doordeweekse 
middag of vroege avond eens 
in de twee weken bij elkaar en 
krijgen zo een goede godsdien-
stige basis aangereikt, waarop 
ze later eerlijke keuzes kun-
nen maken.” Ik zou dit concept 
graag willen uitwerken en ik 
ben dan ook erg benieuwd of 
er binnen de PGU geïnteres-
seerde ouders zijn.”

muziek
Een grote passie van Heleen is 
muziek met kleine kinderen. 
“Ik ben op dit moment bezig 
met Kids Crew: een christelijke 
school voor kunsten, speciaal 
gericht op kinderen en jongeren 

HELEEN ANGENENT: ‘DOOR KINDEREN DICHTER BIJ GOD’

‘Sampie op avontuur’

ben ze hun eigen groep. Nu heb-
ben ze eigen trainers die samen 
met ruim 30 enthousiaste step-
dansers een heel eigen reper-
toire hebben opgebouwd. Wat 
gebleven is, is het ritmisch klap-
pen en stampen onder het zin-
gen van Gospelzang en muziek. 
Wij mochten ook meedoen en 
dit bleek nog niet zo gemakkelijk 
te zijn, maar wel heel “vet”, zoals 
een van de tieners zei. 

Open gesprek 
over jeugdwerk

Op donderdagavond 21 juni is er een PGU-brede jeugdwerkver-
gadering voor jeugdouderlingen, contactpersonen en andere ge-
interesseerden. Om elkaar te informeren, ideeën uit te wisselen 
en plannen voor het komend jaar te maken of op elkaar af te 
stemmen.
De avond begint om 20.00 en is in de Prinsenhof aan de Eykman-
laan. Aanmelden en informatie via Pia ten Hoeve, p.ten.hoeve@
protestant-utrecht.nl. 

Al meer dan veertig jaar organi-
seert de Stichting Signaalkam-
pen zeilkampen voor jongeren 
tussen de 13 en de 18 jaar. Ook 
deze zomer wordt er weer ge-
zeild in Friesland. Wat Signaal 
anders maakt, is dat ze dage-
lijks stilstaan bij een interessant 
verhaal, Bijbelse tekst, gedicht 
of lied en daarover met elkaar 

in gesprek gaan. Signaalkam-
pen is een christelijke organi-
satie die op deze manier een 
eigentijdse invulling aan ge-
loven wil geven, en dat levert 
mooie momenten op. De deel-
nemers geven ook aan dat juist 
‘de combinatie tussen serieuze 
momenten en veel gezelligheid 
een Signaalkamp zo bijzonder 

maakt’! Wil je meer weten over 
deze zeilweken kijk dan op sig-
naalkampen.nl of facebook.
com/stichtingsignaalkampen. 
Voor alle vragen en informatie 
kan gebeld worden met het 
telefoonnummer 0515-443 770 
of via Stichting Signaalkampen, 
postbus 75349 in Amsterdam 
(1070 AH).

Uiteindelijk kwam alles weer 
samen in een kleine viering, 
waarin we dansten, elkaar in-
terviewden over Cuba, baden en 
dankten. 
Het was een bijzonder inspire-
rende avond, die ook zo erva-
ren werd door de tieners en die 
zeker voor herhaling vatbaar is. 
Volgend jaar dus weer, voor alle 
tieners van Utrecht, Pinkster-
party!

IN DE 
SPOTLIGHTS

Signaalkampen: 
zeilen met extra’s

* ...Kinderen, om zorgvuldig 
mee om te gaan...

in Utrecht. Elke twee weken op 
zaterdag worden er tal van les-
sen gegeven in zang, muziek, 
musical, tekenen en schilderen. 
Binnenkort gaan we dat samen 
doen met een christelijke school 
voor de kunsten uit Veenen-
daal, zodat er nog meer mo-
gelijkheden gaan komen en de 
groei er flink in zit. Daarnaast 
geef ik muziekles aan jonge kin-
deren van 0 tot 4 jaar. Muziek 
en Beleving. Met een pappa of 
mamma samen lekker liedjes 
zingen, de eerste ontdekkingen 
op muzikaal gebied doen en 
veel plezier hebben daarin. Juist 
geloofsontwikkeling en muziek 
gaan heel goed samen!”

Wil je meer informatie over 
Heleen, haar cursussen of het 
project ‘Sampie op avontuur’, 
kijk dan op: http://www.winke-
loppas.nl/MuziekenBeleving/, 
of http://www.egutrecht.nl/alle-
leeftijden/kinderen en/of op 
http://www.kidscrewmusic.nl/
school-of-arts 

Feestgangers ‘in vuur en vlam’ 

De stepdancegroep So Double U uit Houten gaf de pinksterparty in 
de Domkerk een extra feestelijk accent (foto’s Pia ten Hoeve).

* We maakten van te voren zelf 
hapjes die we met elkaar opge-
geten hebben.
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Piet Warners en Gerard 
Geitenbeek

Enige tijd geleden stond het 
op zijn weblog te lezen: 
‘Weloverwogen keuzes 
maken? Uiteindelijk is het 
gewoon springen en zien 
waar je belandt. In mijn 
geval in Israël. Wat de door-
slag gaf: de unieke kans 
om een paar jaar in Israël 
te wonen en daar vanuit 
en met Nes Ammim deel te 
nemen aan de Israëlische 
samenleving en ervan te 
leren. Hoe is het om in een 
gemilitariseerde maatschap-
pij te wonen waar alle ogen 
van de wereld op gericht 
zijn en waar alle moge-
lijke tegenstellingen het 
samenleven beïnvloeden? 
Ik ga het meemaken en er 
regelmatig over schrijven.’ 
(http://neslog.wordpress.
com/)

Wie is deze ‘gewone sprongen-
maker’, wie is Pieter Dronkers? 
Pieter: Ik ben 32 jaar geleden 
geboren in Aalten in de Achter-
hoek, ook wel het ‘gereformeer-
de Mekka’ genoemd, in een ge-
reformeerd gezin. Ik heb daar 
nog de nadagen van de verzui-
ling beleefd. Mijn ouders waren 
werkzaam in het onderwijs. Zij 
kregen drie kinderen. Daarnaast 
hadden zij drie pleegkinderen. 
Bij ons thuis was de gedachte: 
je moet de geboden in praktijk 
brengen, het moet anders en be-
ter. Het kan het verschil maken. 
Ik ben al vroeg zelf op pad ge-
gaan en was vrij jong bezig met 
de grote levensvragen. Toen ik 
een jaar of elf, twaalf was had 
ik al de gedachte predikant te 
willen worden. Daarom ging ik 
naar het Stedelijk Gymnasium in 
Arnhem. Ik had immers Grieks 
en Latijn nodig. Elke dag vijftig 
minuten heen en vijftig minu-
ten terug reizen. Daarna koos ik 
ervoor in Kampen theologie te 
gaan studeren.

Wilde je nog steeds predikant 
worden?
Dat was toen minder helder. Ik 
heb overwogen religieweten-
schap te gaan studeren in Gro-
ningen. Toch werd het theolo-
gie, maar meer om mijn eigen 
drijfveren te onderzoeken en 
om over levensvragen na te den-
ken. Hoofdvak werd ethiek met 
als bijvakken godsdienstsociolo-
gie en kerkrecht. 

Hoe is het daarna verder ge-
gaan?
Na vier jaar Kampen ging ik 
naar Utrecht waar ik deel uit-
maakte van het bestuur van de 
LSVb (Landelijke Studenten Vak-
bond). Vanuit Utrecht heb ik ge-

werkt aan mijn doctoraal. Ik heb 
tussendoor een half jaar in Parijs 
gestudeerd aan de Vrije Protes-
tantse Faculteit. Daar werkte ik 
aan mijn doctoraalscriptie over 
de Franse hoofddoekkwestie 
waarop ik in 2006 ben afgestu-
deerd. Ook heb ik een tijd ge-

werkt als beleidsmedewerker 
onderwijs bij de Commissie Ge-
lijke Behandeling. 

Istanbul
Verder heb ik een half jaar in 
Istanbul gestudeerd om ook 
daar de hoofddoekkwestie te 
bestuderen. Dit heeft in 2008 
geleid tot een boek: ‘Tamar: Een 
reisverhaal over Turkse en Fran-
se hoofddoeken’.

In 2007 kwam er een promotie-
plaats in Kampen beschikbaar. 
Frits de Lange is daar mijn pro-
motor. De promotie zal hopelijk 
in het najaar plaats vinden in 
Groningen, omdat Kampen nu 
is opgeheven. Predikantstage 
en colloquium heb ik ook ge-
daan. Ik ben nu benoemd als 
manager in Nes Ammim en 
beroepen als predikant in alge-
mene dienst bij de Protestantse 
Kerk. 

Wat trok je aan in deze vaca-
ture?
Het leek me een spannende 
vacature. Dialoogwerk in Is-
raël. Dialoog tussen joodse en 
palestijnse Israëli’s. Die dialoog 
wordt gefaciliteerd door en in 
Nes Ammim. En als je je open 
in dialoog begeeft, ga je daar 
zelf ook van leren. Verder ben 
ik er heel nieuwsgierig naar hoe 
een project als Nes Ammim met 
een lange geschiedenis de ver-
taalslag maakt naar deze tijd. 
Nes Ammim is volop in ontwik-
keling met het zoeken naar de 
eigen plek in Israël zonder be-
lerend te zijn maar open naar 
de gepolariseerde samenleving 
daar. En ook: hoe kun je con-
tacten leggen met joodse en 
arabische jongeren uit de om-

geving. Het is belangrijk om 
voortdurend nieuwe mensen 
bij het werk van Nes Ammim te 
betrekken. Spannend!

Scholing
Wat ga je in Nes Ammim doen?
In de eerste plaats: het net-
werk dat Frans van der Sar (en 
voor hem Simon Schoon) heeft 
opgebouwd, onderhouden en 
uitbreiden en daarin zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden en 
wegen.
Ten tweede: bezig zijn met het 
scholingsprogramma voor de 
jongeren die als vrijwilliger naar 
Nes Ammim komen. Het is heel 
goed dat ze ook kennis kunnen 
nemen van het dialoogpro-
gramma; wat betekent dat voor 
hun (en mijn!) identiteit? 
Ten derde: De ervaringen in en 
rond Nes Ammim transponeren 
naar Nederland. Hoe kunnen ze 
een zinvolle bijdrage leveren 

Schrijfwedstrijd 
VolZin nog open

De inzendtermijn van de 
schrijfwedstrijd van het 
oecumenische blad VolZin 
staat nog tot 1 juli open. 
Thema van de opinieprijs 
2012, oftewel de jaarlijkse 
schrijfwedstrijd van VolZin, 
luidt: ‘Maak het nieuw!’. De 
opdracht luidt: schrijf een 
persoonlijk verhaal of een 
uitdagende bespiegeling 
over je eigen vernieuwings-
drift, of over de menselijke 
scheppingsdrang. Inzenders 
dingen mee naar een van de 
geldprijzen. Winnende ver-
halen worden gepubliceerd 
in VolZin. Iedereen kan mee-
doen.

Bijdragen van maximaal 
1.600 woorden kunnen tot 
uiterlijk 1 juli als Word-do-
cument per e-mail worden 
ingezonden naar: schrijf-
wedstrijd@volzin.nu, voor-
zien van naam, adres, leef-
tijd, geslacht, (voormalig) 
beroep of opleiding en de 
aanduiding ‘VolZin-opinie-
prijs 2012’. Inzenders dingen 
mee naar een eerste, twee-
de en derde prijs van 500, 
350 en 150 euro en publica-
tie in VolZin.

handjehelpen zoekt 
logeergezinnen 
Handjehelpen zoekt gezin-
nen waar kinderen met een 
beperking of chronische 
ziekte welkom zijn. Voor 
een nachtje of een weekein-
de per maand. Mensen die 
zich aanmelden als logeer-
adres worden gescreend. 
De logeergezinnen van 
Handjehelpen zijn vrijwil-
ligers die het leuk vinden 
om de gezelligheid van hun 
huis met anderen te delen. 
De logeeropvang is geen 
vervanging van professio-
nele hulpverlening maar 
een aanvulling erop. Het is 
vergelijkbaar met hulp van 
familie, vrienden en buren, 
waarbij de logé zoveel mo-
gelijk meedoet met de ge-
wone dingen in het gezin. 
Meer weten? Neem dan 
contact op met Danielle van 
Helden, coördinator Logeer-
opvang; telefoon 2632 956, 
e-mail: logeeropvang@hhru.
nl of via de website www.
hhru.nl.

Interculturele
Bijbelkring
In de Triumfatorkerk aan 
de Marco Pololaan op Ka-
naleneiland is maandag 11 
juni om 19.00 uur weer een 
bijeenkomst van de Intercul-
turele Bijbelkring. Het te be-
handelen onderwerp is: ‘De 
rede over de laatste dingen’, 
naar Matteüs 24: 36-51.
Tijdens de vorige bijeen-
komst van deze kring, vlak 
voor Hemelvaartsdag, werd 
de aanwezigen gevraagd 
om mensen van buitenland-
se afkomst, als zij die zou-
den tegenkomen, voor deze 
avond uit te nodigen.

aan het gepolariseerde debat 
hier?
De inhoud van je functie omvat 
niet pastoraat en kerkdiensten?
Nee, maar er wordt wel over-
legd hoe daar mee om te gaan. 
Er zijn theologen aanwezig - zij 
kunnen bij voorbeeld bij toer-
beurt meedraaien in het kerk-
dienstenrooster. Bovendien 
zullen er gastpastors naar Nes 
Ammim worden uitgenodigd. 
Maar na al die jaren studie vind 
ik het een uitdaging om waar 
mogelijk en nodig ook zelf als 
pastor een bijdrage aan Nes 
Ammim te leveren. 

*) De bevestigingsdienst van ds 
Dronkers is misschien pas op 1 juli, 
zie www.tuindorpkerk.nl voor de 
meest recente informatie.

DS PIETER DRONKERS VIA DE TUINDORPKERK NAAR NES AMMIM

Sprongenmaker gaat voor Israël
Op zondag 17 juni *) zal in de morgendienst van de Tuindorp-
kerk Pieter Dronkers bevestigd worden als predikant in al-
gemene dienst. Hij is aangesteld als manager van het Centre 
for Learning and Dialogue in Nes Ammim, Israël. Hij heeft 
voor zijn bevestiging in het ambt en voor zijn uitzending naar 
Nes Ammim de Tuindorpkerk gekozen, omdat die gemeente 
reeds lange tijd bewust bezig is met de Joodse wortels van ons 
christelijk geloof en zich daarbij ook betrokken weet bij het 
concrete volk Israël. Zowel hij als de Tuindorpkerkgemeente 
hopen dat deze verbinding verrijkend zal werken. Bijgaand 
interview is een verkorte weergave van een interview dat 
Piet Warners en Gerard Geitenbeek voor het Magazine Nes 
Ammim International met hem hadden. 

Wilt u op de hoogte blijven 
van het werk van Nes Am-
mim en het steunen – en dat 
is naast de ondersteuning 
van Kerk in Actie heel erg 
nodig - dan kunt u donateur 
worden. Bij een jaarlijkse 
donatie van minimaal € 20 
ontvangt u vier keer per 
jaar het informatieve Maga-
zine Nes Ammim Internatio-
nal (de Nederlandse editie). 
U kunt een mail sturen naar 
Post@nesammim.nl, of een 
briefje naar Stichting Nes 
Ammim, Looiersdreef 805, 
7328 HZ Apeldoorn. U kunt 
ook direct een donatie van 
twintig euro of meer over-
maken naar rekening 55556 
ten name van Nes Ammim 
Nederland te Apeldoorn, 
onder vermelding van: jaar-
lijkse donatie. 

* Pieter Dronkers: ...”Dialoogwerk 
in Israël”... (foto Piet Warners).
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Ook is pater Frits af en toe bij ons 
in de recreatieruimte,  hij is altijd 
goed op de hoogte van de actua-
liteit van de dag. 

Dit jaar hebben we veel met de 
paters kunnen praten over aller-
lei onderwerpen. De eucharistie-
viering op zondag stond ook ge-
heel in het teken van het thema 
de ‘liefde’, niet alleen voor ‘moe-
dertjesdag’. We hebben van Dom 
George een kaart en een kaarsje 
meegekregen tijdens de korte 

waardoor we ons nog meer be-
trokken voelden met de paters.   
Het klooster bestaat dit jaar 950 
jaar. Daar wilden wij tijdens dit 
weekeinde iets aan doen. We 
hebben onze eigen ervaringen 
en die van eerdere ‘kloostergan-
gers’ in de vorm van een boek 
opgesteld. Er werd geschreven, 
geschilderd en gekleurd, waar-
door een mooie creatie ont-
stond. Dit boek is de paters op 
de laatste dag aangeboden via 
de gastenpater Dom George. 
Helaas zijn drie van de jongste 
paters vertrokken naar een an-
der klooster of missie. Dat is vol-
gens ons een zware klap voor de 
achtergebleven paters. Het vele 
werk dat zij moeten verrichten 
valt hen zwaar.  Ineens zijn er 
dan twee van onze groep die de 
handen uit de mouwen steken 
en ramen gaan zemen, terwijl 
anderen zich rond het klooster 
bezinnen tijdens de wandeling. 
Bedankt Ellen en Amanda! Dit 
initiatief willen we verder op-
pakken om zo de paters in de 
toekomst ook een beetje bij te 
staan. 

meditatie
Zaterdagochtend was het tijd 
voor Lectio Divina, dat door 
Amanda was voorbereid. Met 
deze vorm van Bijbelmeditatie 
hebben we ons gericht op de 
tekst van Ruth 2. Hoeveel kan je 
halen uit zo’n klein stukje tekst, 
we stonden er allemaal versteld 
van. Mooi om met elkaar zo be-
zig te zijn.

8

(advertenties)

Woonboulevard Utrecht
Europalaan 99a

Tel. 030 - 2883252  Fax 030 - 2898117

www.stokke.com

Boerderij Mereveld
Party & eveneMentenverzorging

sinds 1938

Bruisende BedrijfseveneMenten
roMantische huwelijksfeesten

verrassend entertainMent
stijlvolle Buffetten en diners

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

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

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

inlichtingen of documentatie?
Belt u ons:

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

www.boerderijmereveld.nl

Vervanging

HR combiketel 

vanaf 

e 1.750,--

(incl. montage

 en 19 % BTW)

Al uw wensen in dezen kunnen
verwezenlijkt worden.

Gansstraat 128-130 te utrecht
telefoon: 030 – 2516955

Bij het emeritaat van ds. Rob van Essen:

Vrolijk in de marge
evangelische krabbels bij zijn tijd

met diverse columns uit Kerk in de Stad.
220 pag. € 15,00

 
verkrijgbaar bij www.narratio.nl

of Docete, Ev. Meijsterlaan 54, Utrecht.

kerkbladen worden ge-
speld van voor tot achter. 
daar kunt u van profite-
ren, want als u iets zoekt 
of heeft aan te bieden, 
dan kunt u op één van  
onze pagina’s een adver-
tentie plaatsen. voor een 
bescheiden bedrag komt 
u in meer dan 4000 gezin-
nen, plm. 10.000 lezers.

advertenties@
protestant-utrecht.nl.

Dick den Hertog, diaconie 
protestantse wijkgemeente Zuilen 

De wijkgemeente Zuilen 
brengt jaarlijks een week-
einde door in het bene-
dictijnenklooster bij het 
Belgische plaatsje Affligem. 
Het was alweer het twaalf-
de jaar, en dit keer vertrok 
een tiental Zuilenaren 
naar het klooster St. Pieter 
Paulus. We hadden direct 
bij aankomst het gevoel dat 

www.kinderdienst.nl

we weer op een vertrouwde 
plek waren, de sleutels voor 
onze kamers lagen gewoon 
klaar en we konden ons 
even in onze kamers terug-
trekken. 

Nadat we met elkaar enkele Tai-
zéliederen hadden gezongen, 
maakten we onze eerste dienst 
van het weekeinde mee, de Com-
pleten. Dit is de laatste dienst van 
een dag. Ditmaal niet in de kerk-
zaal maar in de studieruimte, 

viering, voordat we weer huis-
waarts keerden. Daarmee is een 
weekeinde in het klooster weer 
een mooie ervaring, die we in 
ons hart meedragen. 

Als wij ons tot doel stellen te 
leven vol mededogen en on-
voorwaardelijke liefde, dan zal 
de wereld werkelijk veranderen 
in een tuin waar alle soorten 
bloemen kunnen groeien en tot 
bloei kunnen komen. 
(Elisabeth Kubler-Ross)

Zuilenaren in Belgisch klooster

* De Zuilenaren die mee waren op het kloosterweekeinde, van links 
naar rechts: Amanda de Bruyn, Ria de Ruijter, Albertine Verweij, Tiny 
Donker, Gerrit Verweij, gastenpater Dom George, Dick van Wouden-
berg, Ellen Mook, Reinoud Brandse, Greet Boersma en vooraan Dick 
den Hertog. 

De doden begraven... of cremeren?

Steeds meer christenen kiezen voor de laatste optie.
Een begrafenis is een dure aangelegenheid, waardoor cre-
matie voor sommige families de enige mogelijkheid is. In 
bijna zestig procent van de sterfgevallen vindt thans crema-
tie plaats.
In de Bijbel, zowel in het Oude- als in het Nieuwe 
Testament, is begraven de norm voor de lijkbezorging. Men 
ging hierbij zorgvuldig om met het lichaam van de overle-
dene. Niet begraven was heel erg!
Uit een begrafenis spreekt de verwachting van de opstan-
ding!
Een predikant die de dienst bij een crematie leidt, dient wel 
erg op zijn woorden te letten!
Het verbranden van een overledene wordt in de Bijbel ove-
rigens niet verboden. Toch stuit crematie, die kunstmatige 
vernietiging van het lichaam, mij tegen de borst.
Hoe denken de lezers van Kerk in de Stad hier over? Graag 
uw reacties!

Nico van Harten, Utrecht
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‘O salutaris Hostia’ van Thomas 
Tallis (1505-1585).
Zondag 1 juli is de voorganger 
in de Marcuskerk ds Hans Koops. 
In de Wilhelminakerk gaat ds 
Marian van Giezen voor in een 
dienst van Schrift en Tafel.
Om 17.00 uur is er een vesper in 
de Nicolaïkerk. Zie verder onder 
Vespers in Zuidoost.

Zondag 10 juni is er geen mor-
gendienst, maar om 15.00 uur 
vindt de intrededienst plaats 
van ds Dirk Neven. De beves-
ting vindt plaats door ds Ruth 
Peetoom. De NicolaïCantorij 
en leden van de Vespercantorij 
onder leiding van Ko 
Zwanenburg werken mee aan 
deze dienst en Berry van Berkum 
is de organist. De cantorij zingt 
‘Let all the world in every cor-
ner sing’ van Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958). De lezing 
uit het Oude Testament is Jesaja 
55: 6-11 en de evangelielezing is 
Mattheüs 13: 1-9, de gelijkenis 
van de zaaier.

Zondag 17 juni gaat ds Elly 
Bakker voor. Zij schrijft hierover: 
“Op deze tweede zondag na 
Trinitatis, de groene zomertijd 
is ingegaan, lezen we het slot 
van het boekje Ruth: de feestrol 
van Wekenfeest en Pinksteren. 
Als de gerste- en de tarweoogst 
gedaan zijn gaan Boaz en Ruth 
door met een ándere oogst: 
die van de rechtvaardigheid. 
Als kleine mensen leveren zij 
hun bijdrage aan het zichtbaar 
worden van Gods rechtvaardig-
heid in het beloofde land. Boaz 
neemt zijn taak als losser op zich 
en doet zo recht aan Ruth en 
Naomi. En tenslotte blijken de 
beslissingen en het handelen van 
Ruth en Boaz een geheel eigen 
plaats te hebben in de geschie-
denis van God: de kleinzoon van 
Naomi zal  David heten en ko-
ning zijn.  Daarnaast  lezen we 
de kleine maar welsprekende 
gelijkenis uit Marcus 4: 26-34, 
over het zaad dat ontkiemt en 
opschiet zonder dat de mens die 
zaaide weet hoe, maar als het 
rijp is mag hij het oogsten; zó is 
het ook met het koninkrijk van 
God.” Ko Zwanenburg is orga-
nist.
Om 17.00 uur is er een vesper in 
de Marcuskerk. Zie verder elders 
in dit nummer.
Zondag 24 juni is Margo 
Trapman, predikant van de 
Koger kerk in Koog a/d Zaan & 
Zaandijk de voorganger in de 
morgendienst. De lezing uit het 
Oude Testament is Job 30: 15-26 
en 38: 1 en de evangelielezing is 
Marcus 4: 35-41 over ‘De kunst 
van geloven bij tegenslag’.
Om 17.00 uur is er een extra 
vesper als afsluiting van ‘Oude 
Muziek in de Klaas’. Zie verder 
elders in dit nummer.

Zondag 1 juli is ds Dirk Neven 
de voorganger in een doop-
dienst. Volgens het rooster van 
de Eerste Dag zijn de lezingen 
Jesaja 3: 25 tot 4: 6 en Marcus 
5: 22-43, over het dochter van 
Jaïrus. Ko Zwanenburg is orga-
nist
Om 17.00 uur is er een orgelves-
per in de Nicolaïkerk. Zie verder 
elders in dit nummer.

citypastoraat  Domkerk

Na Pinksteren is het meeste 
kring- en vormingswerk weer 
afgerond voor dit seizoen. De 
Martinuskring is de hekkenslui-
ter op donderdagavond 28 juni. 
De programmacommissie is al 
weer druk in de weer met een 
nieuw programma voor seizoen 
2012-2013.
In de maand juni vindt er een 
aantal bijzondere activiteiten 
plaats in de Domkerk. 
Al jaren organiseert het 
Midzomergrachtfestival samen 
met Citypastoraat Domkerk ge-
durende het festival een avond 
over geloof en seksuele diver-
siteit. Dit jaar gaat prof. Ruard 
Ganzevoort in gesprek met ho-
mo’s vanuit een andere cultuur 
onder het motto: ‘Roze met een 
kleurtje’. Welkom om 20.00 uur 
in de Domkerk op 21 juni.
Zondagmiddag 24 juni krijgt 
de Domkerk een Engels tintje: 
van 14.00 tot 17.00 uur wor-
den Engelse hymnes gezongen 
op nieuwe Nederlandse tek-
sten van de hand van Sytze de 
Vries. Sytze de Vries viert deze 
dag zijn veertig jarig ambtsju-
bileum in de ochtenddienst van 
het Citypastoraat waarin hij dan 
voorgaat.
Van 8 juni tot 20 augustus is ds. 
Netty de Jong-Dorland afwezig 
in verband met studieverlof en 
aansluitend vakantie. Wanneer 
nodig, kunt u voor vragen te-
recht bij Peter Taffijn, scriba van 
Citypastoraat Domkerk. e-mail: 
scriba@domkerk.nl
Natuurlijk is er ieder zondag 
in de Domkerk een dienst van 
Schrift en Tafel en is er dagelijks 
om 12.30 uur het oecumenisch 
middaggebed. Op maandag-
morgen om 7.00 uur is het och-
tendgebed. De vespers vinden 
plaats op zondag en woensdag 
om 19.00 uur. 
Op zaterdagmiddag om 
15.30 uur is er wekelijks een 
concert in het kader van de 
Zaterdagmiddagmuziek.
Gedurende de hele zomer gaat 
dit door. Voor actuele informatie 
zie: www.domkerk.nl.

Jacobikerk

Driedaagse conferentie over dis-
cipelschap in ‘Hoe breed is de 
smalle weg?’ is het thema van 
de Transparant-conferentie (IZB) 
over de Bergrede, die van 14 
tot 16 juni wordt gehouden in 
Mennorode, Elspeet. Het is een 
training voor discipelschap in 
het dagelijks leven, voor hoger 
opgeleiden in de leeftijdscate-
gorie 25 tot 45 jaar. Doel van 
de training is dat anderen door 
jouw manier van leven iets van 
de relevantie van het evange-
lie ontdekken. Drie dagen gaan 
we aan de slag met de teksten 
uit Matteüs 5-7. Bekende uit-
spraken van Jezus zoals: ‘Zoek 
eerst het Koninkrijk van God’ 
en: ‘Weest volmaakt’. Wat bete-
kenen ze concreet in ons leven 
vandaag? Hoe ziet de ‘smalle 
weg’ er anno 2012 uit? Het zijn 
intensieve Bijbelstudies met 

veel interactie. Vaste onderde-
len van het programma zijn de 
ochtend- en avondgebeden, 
waarin aspecten van het gebed 
(Matteüs 6) aan de orde komen. 
De bijeenkomst wordt geleid 
door dr Wim Dekker, hoofd 
vorming en educatie bij de IZB; 
Coby van der Zee, kerkelijk 
werker/supervisor; en dr Arjan 
Markus. De driedaagse accom-
modatie Mennorode kost € 240. 
Aanmelden kan via info@izb.nl 
of via de website www.izb.nl.

Johannescentrum

Er is de afgelopen twee maan-
den door diverse werkgroepen, 
aangevuld met gemeenteleden 
die zich daarvoor hadden aan-
gemeld, hard gewerkt aan het 
nieuwe beleid. Er is nagedacht 
en gediscussieerd over zaken 
die ook al op de gemeentebe-
raden aan de orde zijn geko-
men. Het gaat over de wijze van 
avondmaalvieren, over de lied-
keuze, de plek voor kinderen in 
de kerk/de viering, het pastoraat 
en de diaconie en nog andere 
zaken, die we allemaal van be-
lang vinden. In de groepen zijn 
voorstellen gemaakt, die nu 
eerst op de kerkenraad bespro-
ken worden en dan terugge-
koppeld gaan worden naar de 
gemeente. Al deze gesprekken 
hebben te maken met de manier 
waarop we vanuit onze diverse 
achtergronden samen gemeen-
te willen zijn nu en in de nabije 
toekomst. 

Ondertussen loopt het beroe-
pingswerk ook. Dat neemt niet 
weg dat de gemeente het voor-
touw neemt in het nadenken 
over deze zaken. We hopen een 
nieuwe predikant te kunnen be-
roepen, die hierin met ons mee 
optrekt en meedenkt en natuur-
lijk vrij is om zijn of haar eigen 
creatieve ideeën hierbij in te 
brengen. 
Op 17 juni is er nog één keer 
voor de vakantie ‘Verhaal halen’. 
We zijn nu aan het einde van 
Exodus gekomen. Op 24 juni be-
groeten we Harry Pals, voorgan-
ger van de EUG in de Janskerk. 
Op 1 juli komt Cees van Steenis.

marcuskerk-
Wilhelminakerk 
Op zondag 10 juni is de voor-
ganger onze oud-predikant ds 
Kees Bouman. ‘s Middags om 
15.00 uur is de intrededienst van 
ds Dirk Neven in de Nicolaïkerk. 
We wensen onze buurgemeente 
en haar nieuwe predikant Gods 
zegen toe.
Op 17 juni begroeten we in de 
Marcuskerk weer een oud-pre-
dikant: ds Jacqueline Broeyer-
Bogers. In de Wilhelminakerk 
gaat ds Marian van Giezen voor. 
Om 17.00 uur is er een vesper in 
de Marcuskerk. Zie verder onder 
‘Vespers in Zuidoost’.

Op 24 juni gaat ds Hans Koops 
voor in een dienst van Schrift en 
Tafel. Medewerking wordt ver-
leend door de Marcuscantorij 
onder leiding van Karel Demoet. 
De cantorij zingt onder andere 

De Nieuwe Kerk heeft een 
nieuwe website: http://www.
nk-utrecht.nl/. Alle informatie 
over diensten, cursussen, pas-
torale zorg, MEER-avonden, 
gebedsgroepen et cetera 
staat op deze website. Via de 
website bent u volledig op de 
hoogte van alles wat er speelt 
binnen en buiten de Nieuwe 
Kerk. 

Pniëlkerk – 
Triumfatorkerk (West)

In de Pniëlkerk is op 10 juni 
veel te doen. Ds. Pieter van 
Winden gaat voor in een dienst 
van Schrift en Tafel, waarin we 
tevens kennismaken met Pieter 
de Jong en Irene Stok, de ste-
delijke ouderenpastores die in 
onze wijk aan het werk gaan. 
Bovendien is een delegatie uit 
Ghana te gast (zie elders in dit 
blad). En na de dienst kunt u 
nog informeel van gedachten 
wisselen met de kerkenraad, 
net als een week eerder in de 
Triumfatorkerk.

In de Triumfatorkerk gaat dan 
ds. Ria Meender-van Hof uit 
Leerdam voor en een week 
later ds Sietse Visser, justitie-
predikant in de Penitentiaire 
Inrichting in Nieuwegein. De 
dienst in de Pniëlkerk wordt 
dan verzorgd door gemeente-
lid ds Jaspert Slob. 
De volgende twee zondagen 
gaan in de Triumfatorkerk ds 
Kronenburg, emeritus-predi-
kant van de Domkerk en ds 
Pieter van Winden voor. In die 
laatste dienst wordt mogelijk 
samengewerkt met enkele mi-
grantenkerken. In de Pniëlkerk 
zijn de voorgangers respec-
tievelijk ds Van Winden en 
Bettelies Westerbeek (student 
theologie). Op 24 juni nemen 
de groep 8-ers afscheid van de 
kindernevendienst.
Maandag 11 juni organiseert 
MDC De Brug weer ‘intercultu-
reel Bijbellezen’, dit keer over 
Matteüs 24.

Dinsdagavond 12 juni is er in de 
Wijkplaats een slotavond voor 
alle vrijwilligers, die zich het 
hele jaar zo inzetten voor alle 
activiteiten in de Wijkplaats.
Woensdag 13 juni is de jaar-
lijkse dagtocht voor ouderen. 
Het doel is de Biesbosch en de 
bussen vertrekken stipt om 9.30 
uur bij beide kerken.
Zaterdag 16 juni organiseert de 
USRK in de Triumfatorkerk een 
middag rond Taizé met work-
shops en een maaltijd. Deze 
bijeenkomst is tegelijkertijd de 
seizoensafsluiting van de jon-
gerenkringen. Natuurlijk is er 
ook een gebedsviering in de 
stijl van Taizé, waar iedereen 
welkom is, en wel om 20.00 uur. 

Nieuwe | TuindorpKerk
Utrecht

Zoals bekend is er tijdens het 
jubileum van alles gaande in 
de Tuindorpkerk. Onder het 
motto; “ Kerk met passie “ 
dendert het programma ook 
de komende maand weer ge-

woon verder.  Op zondag 10 
juni wordt er een concert uit-
gevoerd door een projectkoor 
van de Tuindorpkerk. Voor 
deze bijzondere gelegenheid 
is een gepassioneerd koor sa-
mengesteld uit geoefende 
zangers en zangeressen van de 
Tuindorpkerk en daarbuiten. 
Dit gelegenheidskoor onder 
leiding van Annemiek van der 
Niet gaat een selectie van de 
mooiste composities ten ge-
hore brengen: De Psalmen 
Davids. Aanvang 15.30 uur. De 
toegang is vrij. Na afloop is er 
een collecte. Natuurlijk kan er 
ook nu weer gepassioneerd 
nagepraat worden onder het 
genot van een hapje en een 
drankje. 

Dan is er natuurlijk ook de 
Jubileumdienst van 24 juni. 
Voor een ieder die zich maar 
een beetje verbonden voelt 
met de Tuindorpkerk een must. 
Mensen van het eerste uur, 
maar ook nieuwe kerkgangers 
zijn van harte welkom. Deze 
kans kunt u niet voorbij laten 
gaan. De kans om een oude 
bekende weer eens te zien 
en herinneringen op te halen 
na de dienst. Aanvang dienst 
10.00 uur. 

En natuurlijk kunt u nog mee 
met het kampeerweekend. 
Op 29 en 30 juni en 1 juli is 
de gemeente te vinden in de 
bossen van Lage Vuursche. 
Aanmelden kan via de website 
tuindorpkerk.nl. Natuurlijk kan 
niet iedereen naar de kerk toe 
komen. En daarom  komt de 
kerk dan maar naar u. Onder 
het mom van ‘Onverwachts 
bezoek’ hebben oud en vooral 
ook jong een bezoek gebracht 
aan de Lichtkring en Tuindorp-
Oost. Een gezellig succesvol be-
zoek. Onder leiding van Tanja 
heeft het kindernevendienst-
koor een aantal liederen ten 
gehore gebracht. Waardering 
alom.
Voor nog meer informatie ver-
wijs ik u naar de volledig ver-
nieuwde website van de tuin-
dorpkerk. Prachtig en vooral 
ook overzichtelijk weergege-
ven: tuindorpkerk.nl.

WIJKNIEUWS

zo 10 juni Marcus 3:20-35
ma 11 juni Spreuken 17:1-14
di 12 juni Spreuken 17:15-28
wo 13 juni Spreuken 18:1-12
do 14 juni Spreuken 18:13-24
vr 15 juni Marcus 4:1-9
za 16 juni Marcus 4:10-20
zo 17 juni Marcus 4:21-34
ma 18 juni Spreuken 19:1-14
di 19 juni Spreuken 19:15-29
wo 20 juni Spreuken 20:1-10
do 21 juni Spreuken 20:11-20
vr 22 juni Spreuken 20:21-30
za 23 juni Psalm 1
zo 24 juni Johannes 3:22-36
ma 25 juni Marcus 4:35-41
di 26 juni Marcus 5:1-20
wo 27 juni Marcus 5:21-34
do 28 juni Marcus 5:35-43
vr 29 juni Jesaja 1:1-9
za 30 juni Jesaja 1:10-20
zo 1 juli Jesaja 1:21-31
ma 2 juli Jesaja 2:1-5
di 3 juli Jesaja 2:6-22
wo. 4 juni Jesaja 3:1-12
do. 5 juli Jesaja 3:13–4:1
vr. 6 juli Jesaja 4:2-6
za. 7 juli Spreuken 21:1-10

LEESROOSTER

De komende weken ver-
meldt het leesrooster van het 
Nederlands Bij bel genootschap 
de volgende bijbelgedeelten:
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‘KidSjes’

Klokkenatelier
Jan Haasnoot

Voor al uw klokken en
barometers

(reparatie en verkoop)
vleutenseweg 320, 

utrecht.
tel: 030-6034247

www.klokken-barometers.nl

HULPVERLENING

REPARATIE

www.kerkboek.nl

TUINAANLEG

Hoveniersbedrijf 

T u I N L A N D

Voorjaarklaar maken 
van uw tuin. Tevens 
rooien van bomen. Ook 
voor uw straatwerk, 
schuttingen en 
graszoden. U de klus, wij 
de kennis.
www.tuinensierbestrating.nl 

Tel.030-6865858 
mob. 06-55713383

Afscheid.
Een mensenleven waardig.

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

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

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

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

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

PCB
UITVAARTZORG

Lezer, maar geen abonnee?

Met deze bon verzekert u zich elke twee weken van actueel Utrechts 
kerknieuws. Oecumenisch van geest, inspirerende verhalen van 
stadgenoten en volop aandacht voor de rijke christelijke cultuur van 
onze stad!

Ja, noteer mij voor € 25 per jaar – tot wederopzegging -
als abonnee van Kerk in de Stad. 

Dhr/mevr/fam. voorletter(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

straat en huisnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

telefoonnummer (i.v.m. controle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar 
Kerk in de Stad, Eykmanlaan 433, 3571 JR utrecht. 
U ontvangt Kerk in de Stad per TNT Post elke twee weken thuis. k
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Op 9 en 10 juni voor MALAWI: voorko-
men kindersterfte door zonne-energie
De levensverwachting in Malawi ligt op 38 
jaar. In Malawi valt de reguliere stroomvoor-
ziening regelmatig uit.

Op 16 juni voor CAMBODJA: onderwijs en 
onderdak weeskinderen
Veel weeskinderen in Cambodja leven on-
der erbarmelijke omstandigheden. De Stich-

ting Kinderhuis Cambodja sponsort het kinderhuis ‘Orphanage and 
Poverty Centre’ (OPC). Het kinderhuis staat in Siem Reap, vlak bij 
het tempelcomplex Anchor Wat. Er wonen 31 kinderen in de leeftijd 
van 3 tot 17 jaar, onder de zorgzame leiding van een Cambodiaans 
echtpaar. Het tehuis heeft zware financiële problemen.

Op 23 juni voor SOMALIË: ”Schoon en veilig drinkwater voor 
nomaden”

Op 30 juni en 1 juli voor Tanzania: bouw ziekenhuiskeuken en 
behandelcentrum aidspatiënten.

 op radio en televisie

Rekening 40.000 • Wilde Ganzen in Hilversum. 
w w w . w i l d e g a n z e n . n l

Helpt u mee?

voor een bescheiden bedrag komt u in meer dan 4000 
gezinnen, plm. 10.000 lezers, die elke veertien dagen 

kerk in de stad lezen.
Aan leveren van advertenties:  

advertenties@protestant-utrecht.nl

www.narratio.nl

Woninginrichting

Ter Hoeve
Voor meubelovertrekken

en meubelreparaties
Bel: (030) 26 17 605

en wij komen langs voor 
prijsopgaven.

Veldwade 8
3439 LE Nieuwegein
Telefoon 030-2886513

Reisboekhandel
Interglobe

Reisgidsen

Landkaarten
(overzichtskaarten  

en deelkaarten
van - bijna - alle  

landen ter wereld
*

vinkenburgstraat 7
3512 AA utrecht

telefoon 030-2340401
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Alle kerkgebouwen zijn 
toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers.
Kerkgebouwen aangege-
ven met * zijn voorzien 
van een aangepast toilet.

protestantse kerken 
binnen de PGU

Bethelkerk *                          
De M. Keizerlaan
Diensten: 10.00 u.
10-06 A. Stolk, Woerden
17-06 mw.ds. A. Nottel-

man, Ijsselstein
24-06 mw.ds. T. Zijlstra, 

Utrecht, viering Hei-
lig Avondmaal

01-07 ds. C.P. Bouman, 
Utrecht

Domkerk *
Domplein
Diensten: 10.30 u.
10-06 ds. H. Vreekamp, Epe
17-06 mw.ds. C. van Opstal
24-06 ds. S.L.S. de Vries, 

Amsterdam
01-07 prof. dr. H. de Roest
Vespers, 19.00 u.
10-06, 17-06, 24-06, 01-07

Evang.-Lutherse kerk
Hamburgerstraat
Diensten:  10.30 u.
10-06 mw.ds. C. van Opstal
17-06 prof. dr. M. Matthias
24-06 mw.ds. C. van Opstal
01-07 mw.ds. C. van Op-

stal, viering Heilig 
Avondmaal

Evang.-Lutherse kerk
De Wartburg 
Kennedylaan
Diensten:  10.00 u.
10-06 mw.ds. K. Storch
17-06 mw.ds. E. Treurniet
24-06 mw.ds. K. Storch
01-07 mw.ds. K. Storch

Jacobikerk *
St. Jacobsstraat
Diensten: 10.00 u.
10-06 ds. A. Markus
17-06 dr. W. van Asselt
24-06 ds. A. Markus, doop-

dienst
01-07 ds. A. Markus
Diensten: 17.00 u.
10-06 ds. D.M. v.d. Linde
17-06 dr. C.P. Bouman
24-06 ds. H.S. Mosterd
01-07 ds. B. van der Graaf

Janskerk *
EUG Oek. Studentenge-

meente
Janskerkhof
Diensten:  11.00 u.
10-06 mw.ds. J. Nottelman, 

m.m.v. het Janskoor
17-06 ds. H. Pals
24-06 past. mw. M. Milder, 

Roze Zondag, m.m.v. 
het Janskoor

01-07 mw. ds. J. Nottelman

Johanneskerk *
M. van Parmadreef
Diensten:  10.30 u.
10-06 past. H. Schumacher
17-06 verhaal halen
24-06 ds. H. Pals
01-07 ds. C. van Steenis

marcuskerk * 
Wijnesteinlaan
Diensten:  10.00 u.
10-06 ds. C.P. Bouman
17-06 mw.ds. J. Broeyer- 

Bogers
17.00 u. dhr. R. Braakhuis, 

vesper
24-06 ds. J.S. Koops, viering 

Heilig Avondmaal, 
m.m.v. cantorij

01-07 ds. J.S. Koops

Nicolaïkerk *
Nicolaaskerkhof
Diensten:  10.00 u.
10-06 geen ochtenddienst, 

15.00 u. bevesti-
gingsdienst ds. D. 
Neven

17-06 mw.ds. E. Bakker
24-06 mw.ds. M. Trapman, 

m.m.v. Cantorij
01-07 ds. D. Neven
17.00 u. vesper

Nieuwe Kerk *
Bollenhofsestraat
Diensten: 10.00 u.
10-06 mw. drs. M. Karels, 

Ommen
17-06 ds. B.C. van Wieren
24-06 ds. B.C. van Wie-

ren, viering Heilig 
Avondmaal

01-07 ds. B.C. van Wieren

Oranjekapel *
Amsterdamsestraatweg
Diensten: 10.00 u
10-06 ds. Boumeester
17-06 mw. A. den Bok
24-06 mw. dr. N. Vos
01-07 ds. A. van Buren

Pieterskerk,
Eglise Wallonne
Pieterskerkhof
Diensten: 10.30 u.
10-06 Pr. D. Ribs
17-06 Pr. L. Hamrat
24-06 Pr. L. Hamrat
01-07 geen dienst

Pniëlkerk *
Lessinglaan
Diensten: 10.00 u.
10-06 ds. P. van Winden, 

dienst van Schrift & 
Tafel

17-06 ds. J. Slob, Utrecht
24-06 ds. P. van Winden
01-07 mw. B. Westerbeek

Roobolkapel
Corn. Roobolstraat
Diensten: 10.00 u.
10-06 mw.ds. E. Treurniet
17-06 geen viering
24-06 geen viering
01-07 geen viering

Triumfatorkerk *
Marco Pololaan
Diensten: 09.45 u.
10-06 mw.drs. M.F. Meen-

der- van Hof, Leer-
dam

17-06 ds. S. Visser, Houten
24-06 ds. J. Kronenburg, 

Zeist
01-07 ds. P. van Winden, 

Keti Koti

Tuindorpkerk *
Van Riellaan
Diensten: 10.00 u.
10-06 mw. drs. I. van Keu-

len
17-06 ds. P.J. Rebel, dienst 

van Schrift en Tafel
24-06 ds. P.J. Rebel, 75 jaar 

Tuindorpkerk
01-07 ds. P.J. Rebel

Wilhelminakerk  *
Hobbemastraat
Diensten 10.00 u.
10-06 dienst in Marcuskerk
17-06 ds. M. van Giezen
24-06 dienst in Marcuskerk
01-07 ds. M. van Giezen, 

dienst van Schrift & 
Tafel

andere kerken

Baptisten gemeente
Utrecht ‘Silo’
Herenstraat 34-36
Diensten: 10.00 u.
10-06 drs. P. Brongers
17-06 ds. A. de Boer
24-06 dhr. J. Boeschoten
01-07 ds. A. Noordhoek, 

viering Avondmaal

Doopsgezinde gemeente* 
Oudegracht 270
Diensten: 10.00 u.
10-06 ds. A.J. Noord
17-06 mw.ds. A. van der 

Zijpp
24-06 mw.ds. Tj. Hiemstra
01-07 onbekend

geertekerk, *
Remonstrantse gemeente
Geertekerkhof
Diensten: 10.30 u.
10-06 ds. F. Kruyne, dienst 

van Woord & Tafel
17-06 ds. F. Kruyne, woord 

en meditatie
24-06 ds. A. Wieringa
01-07 ds. M. van Leeuwen

gemeenschap 
Wladimirskaja
Zorgcentrum hart van 
Lombok
Kanaalstraat 197
Diensten: 10.30 u.
10-06 geen viering
17-06 vad. P. Brenninkme-

ijer
24-06 geen viering
01-07 geen viering

Kerk van de Verkondiging 
van de moeder gods
Springweg 89
Diensten: 09.00 u.
Onbekend

holy Trinity church
Van Limburg Stirumplein
Diensten:  10.30 u.
10-06 Sung Eucharist, Rev. 

C. Nicholls
14.30 u. Choral Evensong, 

Rev. C. Nicholls
17-06 Sung Eucharist, Rev. 

C. Nicholls
24-06 Solemn Eucharist, 

Rev. C. Nicholls
01-07 All Age Worship 

with Holy Commu-
nion, Rev. C. Nicholls

IcF utrecht
mattheuskerk
Hendrika van Tussenbroek-

laan 1a
Diensten: 14.00 u., engels-

talig
10-06 J.H. Bonhof, Maaltijd 

van de Heer
17-06 J.H. Bonhof
24-06 A.Th. van Olst, vie-

ring Heilig Avond-
maal

01-07 J.H. Bonhof

Jeruëlkapel, *
Vrije Evangelische 
Gemeente Ivoordreef
Diensten: 10.00 u.
10-06  ds. H. Cappon, Em-

meloord
17-06 ds. Spee
24-06 ds. P.M. v.d. Schans, 

IJsselstein
01-07 mw.drs. A. Dijksla

Leger des heils
Schooneggendreef 27H
Diensten: 10.00 u.
10-06 luit. M. Potters
17-06 luit. M. Potters
24-06 luit. M. Potters
01-07 env. van Zaalen

Nederlands 
gereformeerde Kerk
Jeruzalemkerk
Troosterlaan
Diensten: 09.30 u.
10-06 ds. M. Janssens, vie-

ring Heilig Avond-
maal

17-06 onbekend
24-06 ds. M. Janssens
01-07 ds. M. Janssens
Diensten, 17.00 u.:
10-06 CGK- voorziening
17-06 ds. M. Janssens
24-06 CGK-voorziening
01-07 onbekend

Oecumenische onderweg-
kerk Blauwkapel
Kapeldwarsweg
Diensten: zondag 10.30 u.
10-06 prof. dr. M. Brink-

man
17-06 past. M. de Meij, dhr. 

H. van Eijcken
24-06 past. B. van Empel, 

dhr. E. Vliem
01-07 ds. E. de Boom, dhr. 

P. van Helden

Oud-Katholieke Parochie 
utrecht Ste gertrudis
Willemsplantsoen 2
Diensten: 10.00 u.
10-06 past. A. Duurkoop, 

Sacramentsdag
17-06 past. A. Duurkoop
24-06 past. B. Wallet
01-07 prof. J. Visser

ziekenhuizen

AZu Stiltecentrum
Heidelberglaan
Diensten: 10.00 u.
10-06 mw.past. M. v.d. 

Zande
17-06 past. P. Buis
24-06 mw.past. M. Wisse
01-07 mw. past. L. Berk-

hout

Diakonessenhuis
Bosboomstraat
Diensten: 10.00 u.
10-06 ds. I. Haijtink
17-06 ds. M. Oskam- van 

Zwol
24-06 past. L. Moll, dienst 

van Woord & Tafel
01-07 ds. F. Kruyne, m.m.v. 

Barberazangertjes

St. Antonius ziekenhuis 
(voormalig mesos) locatie 
Oudenrijn
van Heuven Goedhartlaan
Diensten: 10.00 u.
10-06 ds. J.J. Tersmette
17-06 past. W.A. Smit
24-06 ds. N. Th. Overvliet
01-07 past. W.A. Smit

St. Antonius ziekenhuis 
(voormalig mesos) locatie 
Overvecht
Paranadreef
Diensten: 10.30 u.
10-06 ds. N.Th. Overvliet
17-06 mw.ds. A. Hoffmann
24-06 mw. C. Koek
01-07 mw.ds. N. Th. Over-

vliet

Willem Arntsz huis
Lange Nieuwsstraat
Diensten:  10.30 uur
10-06 mw.ds. L. Meiling 
17-06ds. R. Vredenbregt
24-06 past. mw. K. van 

Roermund
01-07 ds. D. Werkman

zorgcentra

Alb.van Koningsbruggen
Beneluxlaan
Diensten: 10.30 u.
10-06 mw. M. Egelie
17-06 dhr. P. van Mansveld
24-06 dhr. G. Krul, dienst 

van Schrift & Tafel
01-07 dhr. P. van Mansveld

De Lichtkring
Eykmanlaan
Diensten: 17.00 u.
10-06 mw. W. v.d. Vlist
17-06 mw. W. Winkel, 

dienst van Schrift & 
Tafel

24-06 onbekend
01-07 ds. W.S. Duvekot

Rosendael
Indusdreef
Diensten: 10.45 u.
10-06 past. Th. Moorman, 

eucharistieviering
17-06 past. J. Hettinga, 

Woord- en Commu-
nieviering

24-06 kerkdienst o.l.v. vrij-
willigers

01-07 past. J. Hettinga, 
Woord- en Commu-
nieviering

Swellengrebel
Burg. F. Andreaelaan
Diensten: 10.00 u.
10-06 dhr. G. Krul
24-06 ds. H. Schipper

Tamarinde
Neckardreef
Diensten: 10.30 u. 
10-06 mw. T. Peereboom
17-06 mw. Dubois
24-06 mw.ds. M. Jurjens
01-07 geen viering

Tolsteeg
Saffierlaan
Diensten: 10.30 u.
10-06 RK
17-06 dhr. G. Krul
24-06 RK
01-07 dhr. G. Krul

Transwijk
locatie De Zusters
Lomanlaan
Diensten: 10.30 u.
10-06 mw. A. Dubois- van 

Hoorn
17-06 ds. W.S. Duvekot
24-06 dhr. A. Hubers
01-07 dr. J. van Amersfoort

Tuindorp-Oost
Winklerlaan
Diensten  10.00 u.
10-06 pr. P. Koper s.j.
17-06 dhr. G.J. Kroon
24-06 dhr. J. Bakker
01-07 past. P. Jacobs

Zuylenstede
Perudreef 8
Diensten: 10.00 u.
10-06 ds. J.E. Riemens
17-06 ds. N.W. den Bok
24-06 mw. A. Dubois- van 

Hoorn
01-07 ds. W.S. Duvekot

door-de-week

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

Kapel hoog catharijne
Godebaldkwartier
Diensten ma. t/m vr.: 

12.45–13.00 u
Zaterdag 11.00 u. eucha-

ristie

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

Zorgcentrum de 
Bijnkershoek
Van Bijnkershoeklaan
Diensten: 15.00 u.
09-06 ds. D. Werkman

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

Wolvenplein gevangenis
Wolvenplein
Diensten: 10.45 u.

huwelijken

Vrijdag 8 juni
Nicolaikerk
15.45 u. ds. J.A.S. Végh
Bruidspaar I.J. Végh & Y.Y. 

Pat

Vrijdag 8 juni
Oude Dorpskerk Bunnik
19.15 u. ds. J.C. Verlinde
Bruidspaar T. Dees & M.P. 

Pronk

Donderdag 28 juni
Oud-Zuilen
15.30 u. ds. A. Markus
Bruidspaar D. van Dalen & 

N. van Hierden

kerkd iens ten
vrijdag 8 juni
20.15 uur Ste. Gertrudis-kathedraal, 
uitvoering ‘Les Corps Glorieux’ 
(Messiaen)

zaterdag 9 juni
14.30 uur Wilhelminakerk, 
zigeunerconcert Verenigd Utrechts 
Symfonie Orkest (VUSO) 
15.30 uur Domkerk, concert 
Zaterdagmiddagmuziek 

zondag 10 juni
10.00 uur Pniëlkerk, dienst met 
Ghanezen
14.30 uur Engelse kerk, Choral 
Evensong
15.00 uur Blauwkapel, concert 
Utrechts Vocaal Ensemble
15.00 uur Nicolaïkerk, intrede ds 
Dirk Neven
15.30 uur Tuindorpkerk, 
jubileumconcert projectkoor 
‘Psalmen Davids’

maandag 11 juni
19.00 uur Triumfatorkerk, 
Interculturele Bijbelkring

dinsdag 12 juni
12.30 uur Ste Gertrudiskathedraal, 
lunchconcert Eveline M. Jansen 
(orgel) en Maria den Hertog (zang)
17.30 uur Pniëlkerk, ontmoeting 
ambtsdragers migranten- en 
protestantse kerken

donderdag 14 juni
13.00 uur Stiltecentrum Hoog 
Catharijne, lunchconcert Daniël van 
der Wal (zang)

zaterdag 16 juni
14.00 uur Jacobikerk, concert 
leerlingen organist Gerrit Christiaan 
de Gier
15.30 uur Domkerk, concert 
Zaterdagmiddagmuziek 
20.15 uur Pieterskerk, concert 
Monteverdi Kamerkoor

zondag 17 juni 
10.00 uur Nieuwe Kerk, dienst met 
Ghanezen
10.00 uur Tuindorpkerk, 
bevestiging ds Pieter Dronkers voor 
Nes Ammim
17.00 uur Marcuskerk, vesper

donderdag 21 juni
20.00 uur Domkerk, 
MidZomerGracht festival - ‘roze 
met een kleurtje’
20.00 uur Prinsenhof Eykmanlaan 
gesprek over jeugdwerk in de kerk 
en daar buiten

vrijdag 22 juni
14.00 uur Nicolaïkerk, 
estafetteprogramma jongeren van 
Hogeschool voor de Kunsten
14.45 uur Museum 
Catharijneconvent, opening 30-ste 
Kerken Kijken Utrecht 
16.45 uur Domkerk, vervolg 
opening 30-ste Kerken Kijken 
Utrecht 
20.15 uur Nicolaïkerk, ‘Oude 
Muziek in de Klaas’ 

zaterdag 23 juni
15.30 uur Domkerk, concert 
Zaterdagmiddagmuziek 

zondag 24 juni
10.00 uur Tuindorpkerk, 
jubileumdienst met na afloop 
presentatie glossy ’75 jaar 
Tuindorpkerk’ en feestje met 
expositie
13.30 uur Nicolaïkerk 
(museumtuin), beiaardconcert
14.00 uur Nicolaïkerk, 
NicolaiConcert met The Utrecht 
Company of Music
14.00 uur Domkerk, Engelse 
hymnes
14.00 uur Rafaëlkerk (Overvecht) 
spirituele wandeling ‘Sint Jan op 
’t spoor’
17.00 uur Nicolaïkerk, vesper

donderdag 28 juni
20.00 uur Domkerk, Martinuskring

zaterdag 30 juni
15.30 uur Domkerk, concert 
Zaterdagmiddagmuziek 

zondag 1 juli
17.00 uur Nicolaïkerk, vesper

AGENDA

Vrijdag 29 juni
Jacobikerk
15.00 uur ds. Van Meijeren
Bruidspaar A. Dogterom & 

H. Bos 

Vrijdag 29 juni
Lutherse Kerk
Hamburgerstraat
19.00 uur ds. A. van Buuren
Bruidspaar A. Bezemer & 

J.A. Kool
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kerk in de stad
IS EEN UITGAVE VAN DE PROTES-

TANTSE GEMEENTE UTRECHT EN 

VERSCHIJNT ALS REGEL EENS IN 

DE VEERTIEN DAGEN

REDAcTIE
Elly Bakker, Dina Bouman-
Noordermeer,  Denise Dijk, 
Sietske Gerritsen, Arie 
Moolenaar, Frans Rozemond 
(DMO), Piet Warners

hOOFDREDAcTEuR
Peter van der Ros

REDAcTIEADRES
Eykmanlaan 433, 
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542 
fax 271 2888
email: kerkindestad@protestant-
utrecht.nl

Kopij kerkdiensten mailen 
naar: preekrooster@protestant-
utrecht.nl

WIJKcORRESPONDENTEN
Citypastoraat Domkerk: Bram 
Schriever. Eglise Wallonne: 
Anneke van Steenwijk. EUG 
(Janskerk): Teunis Hol. 
Jacobikerk: Stevien Gardenier.
Marcus-Wilhelminawijk: 
Anne-Marie Rutgers. 
Nicolaïkerk: Steven Slappendel. 
Nieuwe Kerk: Karin 
Oostenbruggen. Overvecht: 
Bettina van Santen. West 
(wijkgemeente Pniëlkerk 
Triumfatorkerk): Henno 
Willering. Tuindorpkerk: Jan 
Verkerk. Zuilen: Annemieke 
Schuur.

SLuITINgSTIJD
Tien dagen voor verschijning,
berichten negen dagen voor  
verschijning 10.00 uur.

ADmINISTRATIE
Eykmanlaan 433, 
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542
abonnement@protestant-
utrecht.nl. Een abonnement 
is voor alle (kerkbalans-) beta-
lende leden van de Protestantse 
Gemeente Utrecht in principe 
gratis. Zij krijgen jaarlijks een  
acceptgiroformulier toegezon-
den met het verzoek om  25,00 
over te maken. 
Dit is ook het tarief voor de  
andere jaarabonnees.

ADVERTENTIES
Eykmanlaan 433, 
3571 JR Utrecht
telefoon 2737 542
Tarief op aanvraag, sluitingstijd 
tien dagen voor verschijning.
Rouwadvertenties tot vrijdag 
voor verschijnen, per fax 
084 -739 2945. Digitaal aanleve-
ren van advertenties kan ook:
advertenties@protestant-
utrecht.nl.

BANKRELATIE
Kerk in de Stad te Utrecht
ING  766042.

gRAFISchE VERZORgINg
theologische uitgeverij 
Narratio®, Gorinchem
www.narratio.nl

kerk  stadin 
de

Frans Ritmeester
directeur Bureau PGU

Het dak van de 
Oranjekapel is al en-
kele jaren in slechte staat. 
Daarnaast is er sprake 
van scheurvorming in de 
gevel aan de straatzijde. 
Gelukkig is het fundament 
van de toren in goede 
staat en is de scheur niet 
het gevolg van een slecht 
fundament.

De Protestantse Gemeente 
Utrecht gaat het kerkdak ge-
deeltelijk voorzien van nieuw 
houtwerk, waarna er volledig 
nieuwe leien op komen. Ook 
wordt de scheurvorming her-
steld: gebroken stenen worden 

uitgehakt en er worden ver-
vangende stenen geplaatst. 
Teneinde verdere scheurvor-
ming te voorkomen, worden 
er kleine ijzeren staafjes in de 
voegen verwerkt. 

Het herstellen van de gevel 
gebeurt voor zover dit bouw-
technisch noodzakelijk is. 
Hierdoor zal ook aan de to-
ren zichtbaar zijn dat er aan 
gewerkt is. “Dat is voor een 
object van honderd jaar geen 
bezwaar”, aldus een woord-
voerder van het College van 
Kerkrentmeesters. “Zorgvul-
dig onderhoud vraagt om 
zorgvuldig besteden van de 
gelden die beschikbaar zijn. 
Daar geven wij met deze me-
thode vorm aan.”

‘Oranje’dak en -gevel onder handen

Steven Slappendel
 
‘Oude Muziek in de Klaas’!  
Ko Zwanenburg, Berry van 
Berkum en Karel Demoet, 
de programmeurs van de 
stichting NicolaiConcerten, 
hebben een bijzonder mooi 
programma samengesteld 
onder de titel ‘The Spirit of 
Venice’. Venetië, een stad 
om lief te hebben. Een stad, 
die twijfelt tussen water en 
land. Bekend om haar lange 
en meeslepende geschiede-
nis met illustere namen als 
Marco Polo, Monteverdi, 
Vivaldi, Casanova, Goethe 
en Wagner. Vandaag be-
kend om haar kunstbiënna-
le, filmfestival en carnaval.

De start is op vrijdagavond 22 
juni om 20.15 uur met BRISK 
Recorder Quartet Amsterdam, 
dat ons met Bendusie en Vivaldi 
in Venetiaanse sfeer brengt. 
Verder klinken ook composities 
van Adrian Willaert en Johan-
nes Martini. Op zaterdag 2 juli 
klinkt om 8.00 uur een Lauden 
van het Utrechts Gregoriaans 
Koor o.l.v. Anthony Zielhorst. 
Hiermee wordt opnieuw een 
vroege start gemaakt zoals ook 
tijdens het eerste festival vorig 
jaar. Na de Lauden is er een ont-

bijtbuffet en vervolgens kan de 
dag ‘echt’ beginnen!

Estafette
’s Middags om 14.00 uur is er 
ruimte voor aanstormend talent 
in een samenwerkingsproject 
met de Hogeschool voor de Kun-
sten: een estafetteprogramma, 
waarbij ensembles, gevormd 
door studenten van het Utrechts 
Conservatorium, programma’s 
spelen met Venetië als inspira-
tiebron. Daarna volgt om 20.15 
uur het avondconcert met Mu-

sica Sacra di San Marco. Het Wil-
liam Byrd Vocaal Ensemble en 
de Capella di San Nicolai onder 
leiding van Nico van der Meel 
met medewerking van Karel De-
moet en Ko Zwanenburg, orgel 
verzorgen een programma met 
muziek uit de San Marco, de 
kraamkamer voor weergaloze 
(kerk-)muziek van Claudio Mon-
teverdi, Giovanni Gabrieli, Ban-
chieri en Bonelli.

Beiaard
Op zondag 24 juni zorgt stads-
beiaardier Malgosia Fiebig van-
af 13.30 uur voor de opmaat van 
het middagconcert. Zij speelt 
beiaardbewerkingen Vivaldi en 

Bach. ‘Virtuosi di Venezia’ is de ti-
tel van het concert dat om 14.00 
uur start. The Utrecht Company 
of Music onder leiding van Karel 
Demoet met medewerking van 
Lidewij van der Voort, viool, en 
Heiko ter Schegget, blokfluit, 
spelen spetterende muziek van 
Antonio Vivaldi en één van zijn 
grootste fans: J.S. Bach!
Om 17.00 uur is de vesper met 
The Utrecht Company of Mu-
sic en de cantorij onder leiding 
van Ko Zwanenburg. Berry van 
Berkum bespeelt het orgel. Het 
Magnificat van Vivaldi wordt 
gezongen en gespeeld. 

Een schitterend festivalprogram-
ma dat u niet kunt missen. Ook 
een mooie opmaat naar het 
Festival Oude Muziek eind au-
gustus / begin september. De 
toegangsprijzen van avondcon-
certen zijn €15/€ 12,50 (CJP/
Pas65/U-pas)/€7,50 (studen-
ten); het zondagmiddagconcert 
€10/€9,. (CJP/Pas65/Upas)/€5 
(studenten). De andere festiva-
lactiviteiten zijn vrij toeganke-
lijk. Een bijdrage in de collecte 
na afloop wordt zeer gewaar-
deerd. De programmaflyer ligt 
in de Nicolaïkerk en diverse an-
dere plaatsen in de stad.

Oude Muziek in de Klaas

* BRISK Recorder Quartet Amsterdam opent het festival.

* Nico van der Meel, dirigent bij 
Musica Sacra di San Marco (foto 
Annelies van der Vegt).

Donateurs gevraagd
Het bestuur van de stichting NicolaiConcerten houdt zich inten-
sief bezig met de vraag, hoe we in een tijd van bezuinigingen 
toch goed door kunnen gaan met onze activiteiten. Donateurs 
zijn in deze tijd van groot belang. Graag zien we het aantal dona-
teurs groeien. We denken dan aan een minimumbijdrage per jaar 
van € 25. Donateurs die per jaar € 25 of meer geven, ontvangen 
één vrijkaart. Donateurs die per jaar € 50,- of meer geven ont-
vangen twee vrijkaarten, enzovoort. Per € 25 dus één vrijkaart. 
Voor donateurs die € 100 of meer doneren, zal daarnaast nog 
iets speciaals georganiseerd worden.Wanneer u donateur wilt 
worden verzoeken wij u voor 15 juni uw donatie over te maken 
op rekeningnummer 6236520 ten name van Culturele Evenemen-
ten Nicolaïkerk Utrecht, onder vermelding van ‘donatie 2012’ en 
het concert waarvoor u graag de vrijkaart(en) reserveert. Als u 15 
juni betaald hebt, liggen uw vrijkaarten dan klaar bij de kassa en 
kunt u die tot vijftien minuten voor het concert ophalen.
Meer informatie over de concerten en reserveren voor de betaal-
de concerten kan via www.nicolaiconcerten.nl.

* De Oranjekapel krijgt een opknapbeurt (foto Frans Ritmeester).


