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De periode tussen 6 januari en de eerste 
zondag in de veertigdagentijd kennen we 
in het kerkelijk jaar als Epifanie: de ver-
schijning van het Licht en de uitwerking 
daarvan. Die uitwerking gedenken we in 
de zondagen na Epifanie. 
Bij Kerstmis, het geboortefeest, gaat het 
om de menswording van God. Vanaf Epi-
fanie (6 januari, twaalf dagen na kerst) ligt 
het accent op de kosmische betekenis van 
de geboorte van Jezus: het Licht dat gaat 
schijnen over de donkerheid van de aarde 
en dat zich in het eerste optreden van Je-
zus als volwassene onthult, liever gezegd: 
dat niet verborgen kan blijven. 
In de Westerse kerk is het feest van de 
Epifanie zelf verschraald tot het Drieko-
ningenfeest, de aanbidding van Christus 
door de representanten van alle volkeren. 
In de Oosterse kerk is het feest van de 
Epifanie veel belangrijker gebleven dan het 
geboortefeest. De doop van Jezus in de 
Jordaan en de onthulling van zijn identiteit 
staat daarin centraal. 

18 januari, 2e zondag na Epifanie  
– Johannes 2:1-11
Bruiloft te Kana. Een wondermooi verhaal 
over wat Jezus in essentie zal doen tijdens 
zijn leven: van water wijn maken. Het ge-
wone, voorhandene, van een bijzondere 
kwaliteit voorzien, bezielen, voltooien, 
transformeren in… Die transformatie ge-
beurt in het verborgene, maar kan zelf niet 
verborgen blijven. De reacties erop zijn 
van alle tijden: van ‘hoe kan dat nou?’ tot 
groeiend vertrouwen in de werkelijke aan-
wezigheid van Gods Licht in deze wereld. 
25 januari, 3e zondag na Epifanie  
– Marcus 1:14-20 
Het eerste optreden van Jezus in Galilea 
en de roeping van de eerste (vier) leerlin-

Leesrooster gen, tweemaal twee broers.
Geroepen worden en gaan. De tijd is er 
rijp voor. Wat ging eraan vooraf? Hoe is 
de tijd er rijp voor geworden? Wat ge-
beurde er in de ontmoeting tussen Jezus 
en de vier vissers? De lege plekken in het 
verhaal mogen we zelf invullen. 
1 februari, 4e zondag na Epifanie  
– Marcus 1:21-28. 
Wat is er aan de hand in de synagoge van 
Kafarnaüm?
Door de congruentie van Jezus’ spreken 
en handelen is de reactie van de mensen: 
‘Dit is iemand met gezag!’. Wij mensen 
laten ons niet zomaar iets wijs maken. 
8 februari, 5e zondag na Epifanie  
– Marcus 1:29-39 
Genezing van Petrus’ schoonmoeder en 
tocht door Galilea. Marcus is een meester 
in het weglaten en alleen de essentie ver-
tellen. Over de schoonvader van Petrus of 
over diens vrouw en kinderen horen we 
niets. Heel-making van wie dan ook, op 
verzoek van anderen of op initiatief van 
Jezus zelf, is de focus. En passant vertelt 
Marcus dat Jezus zich terugtrok naar een 
eenzame plaats om te bidden. Ook daar-
voor is blijkbaar een tijd en een plaats. 
15 februari, 6e zondag na Epifanie  
– Marcus 1:40-45
Genezing van een melaatse. ‘Vertel het 
niet verder’, zegt Jezus tegen de genezene. 
Hij gaat het meteen rondbazuinen. Jezus 
trekt zich terug naar plekken zonder men-
sen. Ze vinden hem toch. Zijn licht kan 
eenvoudig niet verborgen blijven, tegen 
wil en dank. Een indicatie voor iemands 
grootheid. 

Florus Kruyne

Personalia

Ingekomen van elders 
Dhr. J. Goetheer, IJsvogelpad 13, 3633 DB 
Vreeland
Dhr. en mw. Wiltink-van Laar, De Hoogh-
laan 2/A-43, 3723 GS Bilthoven

Vertrokken naar elders
Dhr. A. de Jong (vr) van Huis ter Heide 
naar Den Haag
Mw. N. Spanaauf-van Olphen (vr), van 
Wijk bij Duurstede naar Groningen

Collecte 1 februari

Stichting Thuis Sterven Utrecht
In de dienst van 1 februari wordt voor 
de Stichting Thuis Sterven Utrecht gecol-
lecteerd. Thuis Sterven Utrecht geeft hulp 
door het bieden van vrijwilligers. Deze 
werken als aanvulling op de mantelzorg 
die mensen begeleidt in de terminale fase 
van hun leven. Zo kan de stervende thuis 
blijven, of naar huis te gaan om daar te 
sterven in de vertrouwde omgeving. De 
vrijwilligerszorg is gericht op een zo groot 
mogelijke kwaliteit van leven voor de 
stervende, diens naasten en dierbaren.
De diaconie steunt deze stichting al langer 
en ook dit jaar bevelen we de collecte van 
harte bij u aan.

Diaconale Commissie

Lopen met de Buren
Zondag 25 januari is het Gebedszondag 
voor de Eenheid van de christenen. 
Samen met de Utrechtse Buurkerken 
van de binnenstad gaan we deze zon-
dag vieren met een wandeling en een 
lunch.
Na afloop van onze diensten op deze 
zondagochtend zullen we - met andere 
leden van buurkerken - in processie lo-
pen naar de Geertekerk aan de Catha-
rijnesingel. Daar houden we om 13.00 
uur een broodmaaltijd, in gezelschap 
van een groep daklozen die wekelijks 
met elkaar bijbelstudie doen.
Wat zou het mooi zijn als ook onze 
kerk goed vertegenwoordigd is bij deze 
wandeling en maaltijd! 

Judith Fournier
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Net terug van bijna drie jaar Israël ben ik me gaan afvragen: waar 
voel ik me nu eigenlijk thuis? 
Vóór mijn vertrek woonde ik in Utrecht en ik heb ‘m’n stadsjie’ 
in mijn eerste Israël-maanden stevig gemist: mijn vrienden, fami-
lie, Lepelenburg, Springhaver, de Kanaalstraat, de krentenbollen 
van de bakker aan de Nieuwegracht. Toch heb ik uiteindelijk ook 
in Israël en Palestina mijn weg gevonden en onderhand zou ik 
een heel nummer van de Geertebrief kunnen volschrijven met 
dingen waar ik nu naar terugverlang en die ik u kan aanraden. 
Zaken die ik in Nederland nooit zo zal vinden. Ik vermoed dan 
ook dat ik mij hier nooit meer helemaal thuis zal voelen. 
Ik ben niet de enige met die ervaring: er zijn nogal wat mensen 
die een tijd in het buitenland hebben gewoond, die kinderen 
hebben die naar den vreemde zijn verhuisd, of die zelf op enig 
moment naar Nederland zijn gemigreerd: nergens meer hele-
maal thuis. En wie de hele tijd ‘hier’ is gebleven, leeft ook in een 
totaal andere wereld dan tien, twintig jaar geleden. Nederland 
is veranderd, veelkleuriger geworden. De wereld is binnenge-
drongen en je echt helemaal thuis voelen blijkt voor veel mensen 
steeds lastiger geworden. 

Onder druk
En wat betekent dat nou eigenlijk: je thuis voelen? De Amster-
damse socioloog Jan Willem Duyvendak onderscheidt twee 
soorten ‘thuis’: de haven en de hemel. Bij de haven gaat het dan 
vooral over het ‘eigen huis’: een plek met een zekere voorspel-
baarheid die daardoor voldoende veiligheid en ruimte biedt om 
je even terug te trekken. Bij de ‘hemel’ denkt Duyvendak aan het 
publieke domein: de straat, de winkels, de televisie: al die plek-
ken die een podium zijn voor gemeenschappelijke en herkenbare 
uitingen van een gedeelde identiteit.
Het probleem: beide vormen van thuis staan onder druk. 
Voor sommigen is de thuishaven heel stabiel, maar voor heel 
veel anderen ook niet: misschien ben je ongewild alleen, mis-
schien is het leven te druk om echt thuis te komen, misschien 
is het binnen niet veilig: het feitelijke huis kan verre van thuis 
voelen.
Dat geldt nog veel meer voor het publieke domein, ‘de hemel’: 
die is dusdanig veranderd en multicultureler geworden dat her-
kenbaarheid en identificatie met het openbare leven steeds las-
tiger worden. Mensen voelen zich niet langer thuis in hun eigen 
buurt. Ondanks de hang richting herkenbaarheid: richting nieuw-
bouwhuizen met trapgevels, richting ‘Heel Holland bakt’, richting 
een politiek die opkomt voor ‘onze’ identiteit. 

Overal een beetje thuis
Duyvendak pleit ervoor om niet al te zwaar te tillen aan het feit 
dat haven en hemel zo onder druk staan. Beter is het om je met 
alles een beetje te verbinden. Het leven is druk, dus zorg dat 
niet alleen je ‘huis’ maar ook je ‘werk’ een plek is waar je je thuis 
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kunt voelen. Inderdaad: het publieke domein kan zeker wat meer 
oranje gebruiken, niets mis met een sterke identiteit – maar 
waarom kan er niet ook ruimte zijn voor andere kleuren? Zo zijn 
we overal een beetje thuis.
Hetzelfde geldt wellicht ook voor de kerk: lidmaatschap klinkt 
wel heel erg radicaal, misschien is ‘vriend’ ook goed. Deel wor-
den van de kerkenraad voelt als een forse verplichting: eerst 
maar eens wat fondswervingsprojecten doen. 

Die niet loslaat
Lichte verbanden hebben de toekomst volgens Duyvendak. Ik 
kan mij dus met een gerust hart thuis voelen in Nederland, maar 
ook in Israël en nog op heel veel andere plekken. 
Vraag is wel: hoe zit het dan met het geloof in de Eeuwige? Is dat 
ook lichtvoetig en niet langer te beschrijven in termen van ‘on-
voorwaardelijk’ en ‘altijd en overal’? Misschien. Maar ik hoop wel 
dat vanuit het perspectief van de Eeuwige zal blijven gelden ‘die 
niet loslaat wat zijn hand begon’. Wat valt er van zo’n geloofsarti-
kel nog te leren in een wereld van lichte verbanden? Iets om nog 
eens over te peinzen. 

Pieter Dronkers

Meer lezen van Jan Willem Duyvendak? Zie onder meer zijn The 
Politics of Home: Belonging and Nostalgia in Western Europe and the 
United States, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011.

Fantoomreligie
RGU’er Heine Siebrand presenteert op donderdag 19 februari 
zijn boek ‘Fantoomreligie’. Aan de feestelijke presentatie zullen 
drie theologen een bijdrage leveren: Yvonne Hiemstra, Martijn 
Junte en Coen Westerveen. Plaats: Antropia, Landgoed De 
Reehorst, in de Grote Tuinzaal, Hoofdstraat 8 te Driebergen. 
Tijd: 20:00 tot 22:00 uur. Aanmelden vooraf is noodzakelijk, 
dat kan via e-mail: info@pagina3.nl.
 



4

Onze Vader in dansvorm
Dit voorjaar pakken we in de dansmeditatiecursus de 
rode draad van het Onze Vader weer op. Ook als u het 
begin gemist heeft, bent u van harte welkom onze dans-
groep te komen versterken.

In september zijn we begonnen met de Onze Vader-cyclus. Op 
een gezongen Onze Vader in het Aramees drukken we elke bede 
uit met een gebaar. Zo’n gebaar kun je zien als een uitdrukking 
van de ziel. En ook al maken we allemaal eenzelfde gebaar, in hóe 
we dat doen wordt onze unieke persoonlijkheid direct zicht-
baar. Met een gebaar geef je uitdrukking, en omgekeerd kan het 
maken van een gebaar je innerlijk meer voeling geven met een 
tekst, lied, muziek en uiteindelijk vooral met jezelf, de stilte, het 
eeuwige, de Eeuwige... God.
Het Onze Vader is van oorsprong door Jezus uitgesproken in 
het Aramees. Dat is een bijzonder expressierijke taal, waarin de 
betekenis vele lagen kent. Elke bede blijkt daarmee meerdere 
betekenissen te hebben, waarvan wij geen idee meer hebben. 
Graag ga ik met de dansmeditatiegroep op onderzoek uit naar deze 
diepere betekenislagen. We staan bij elke bede apart stil en komen 
in beweging om de betekenissen ook in ons lichaam uit te kunnen 
drukken en voelbaar te maken. Ik ben voor dit thema geïnspireerd 
door het boekje van Neil Douglas-Klotz: Gebeden van de kosmos, 
met als ondertitel ‘Meditaties over de Aramese woorden van Jezus’. 
Een gratis proefles is altijd mogelijk. De groep komt dit voorjaar 
bij elkaar op de volgende dinsdagochtenden (met koffiedrinken na 
afloop): 6 en 20 januari,10 en 17 februari, 3 en 24 maart, 7 en 21 
april. Steeds van 10 tot half 12. 
Wel graag even aanmelden bij Nelien van Doorn, via e-mail:  
nelienvandoorn@hotmail.com, tel. 0347-320 115. Of bij het ker-
kelijk bureau. Graag tot dans!

Nelien van Doorn

Kom je oriënteren
Voor zoekers en nieuwsgierigen: de Oriëntatiecursus. 
Inspirerend, ruimte gevend, misschien wel leidend tot 
nader contact. Maar niets moet.

Op de een of andere manier zijn de remonstranten je misschien 
gaan intrigeren en wil je er meer van weten. Misschien overweeg 
je om vriend of lid van onze geloofsgemeenschap te worden.
De Oriëntatiecursus biedt ruimte om je kennis te vergroten 
over de remonstranten, over geloven en over de bijbel. Ook 
word je uitgedaagd om jezelf af te vragen wat je komt zoeken, 
waar je nog meer over wilt weten en om te ontdekken wat je in-
spireert. Er is veel ruimte voor gesprek en om vragen te stellen. 

Voorbereiding
De ervaring leert dat het inspirerend is om dit samen te doen 
met mensen die met hetzelfde bezig zijn. De Oriëntatiecursus 
is traditiegetrouw ook de voorbereiding op het lid of vriend(in) 
worden van de remonstranten, maar niets moét. Neem eerst 
maar eens te ruimte om te ervaren.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden in een van de 
ruimtes van de Geertekerk. Data: 10 februari, 10 maart, 31 
maart, 14 april, 28 april en 12 mei. Inloop vanaf 19.45 uur, begin 
om 20.00 uur. Het is handig om schrijfmateriaal mee te nemen.
Voor degenen die sowieso lid/vriend (in) willen worden: graag ook 
de avond van 22 mei en de zondagmorgen 24 mei vrijhouden.

Attent maken
Weet u van mensen die mogelijk belangstelling hebben, wilt u 
ze dan attent maken op de cursus? Informatie en aanmelding bij 
ds. A.L. Wieringa, e-mail alwieringa@lijbrandt.nl. 

Alleke Wieringa

Schrijf de ambassadeur van Qatar
Een jaar geleden bracht Amnesty Interna-
tional een rapport uit over uitbuiting van 
arbeidsmigranten in Qatar. Sindsdien is de 
situatie daar nauwelijks verbeterd.

In het Amnesty-rapport werden verschillende vormen van uit-
buiting beschreven, zoals het niet uitbetalen van lonen, gevaar-
lijke arbeidsomstandigheden en slechte leefomstandigheden. 
Ook stonden er schokkende verhalen in over dwangarbeid en 
fysiek en seksueel geweld tegen huishoudelijke arbeiders. De 
autoriteiten van Qatar doen nog altijd weinig om de uitbuiting 
van arbeidsmigranten aan te pakken, concludeert Amnesty in 
een nieuw rapport.

Zo is het zogeheten ‘kafala’-systeem nog steeds niet hervormd. 
Dit systeem zorgt ervoor dat arbeiders niet van baan mogen 
veranderen en het leidt vaak tot dwangarbeid. Onderdeel van 
het systeem is de uitreisvergunning die nodig is om het land te 
verlaten. Deze vergunning geeft werkgevers controle over de 
bewegingsvrijheid van arbeidsmigranten en kan ertoe leiden 
dat uitgebuite migranten het land niet mogen verlaten.

Na afloop van de kerkdienst op 18 januari kunt u een brief on-
dertekenen aan de ambassadeur van Qatar. In deze brief roept 
u hem op een einde te maken aan de uitbuiting van arbeidsmi-
granten. We rekenen graag op u!

Werkgroep Amnesty International
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Kerstavond in de Geertekerk, tradi-
tiegetrouw betekent dat: de kerst-
musical. ’Het mooiste geschenk’ 
was een genot voor kerkgangers, 
spelers, musici, koorleden - en orga-
nisatoren. 

Echt elke keer gebeurt het weer. Elke 
keer krijgen wij, Nelien en ondergeteken-
de, met kerst het mooiste geschenk.
Het is namelijk een feest om met de kin-
deren in korte tijd een stuk in te studeren 
en hen daarbij in hun rol te zien groeien. 
Zeker nu we enigszins ‘routiniers’ worden 
en de grootste stress eraf is. U zou eens 
een kerkdienst moeten overslaan en om 
het hoekje moeten komen kijken bij de 
repetities.
De laatste zondag voor kerstavond bij-
voorbeeld was het weer zo’n bijzonder 
moment. Nelien stond met elk kind stil bij 
zijn of haar rol en wat daarbij gebeurde. 
En dat kan ze goed! Probeerde bij elk kind 
verder te komen dan alleen de tekst uit je 
hoofd leren en die duidelijk uit te spreken 
op het toneel. Probeerde ze te laten be-

grijpen wat er in het stuk gebeurde, wat je 
daarbij doet en welk gevoel dat oproept.
Het was een pracht gezicht de kwartjes 
bij de kinderen te zien vallen. Ze gingen 
begrijpen wat ze u daar op kerstavond 
moesten gaan vertellen, maar vooral ook 
laten voelen.
Met trots kijk ik terug op hoe ze dat in zo 

korte tijd en op hun jonge leeftijd aan u 
hebben overgebracht! Voor ons het mooi-
ste geschenk.
Supertrots werd ik daarna nóg een keer, 
maar dan van de Klubkinderen: de kin-
deren vanaf 12 jaar, die na het Verteluur 
zijn doorgestroomd. De Klubkinderen 
die spontaan op mij afstapten en zeiden: 
Marjolein, er zitten nu zoveel kinderen in 
de kerk, die moeten toch ook naar het 
verteluur komen en naar de Klub? Mogen 
wij vertellen dat ze dat moeten doen en 
hoeveel wij eraan beleven?
En dat deden ze. Spontaan, uit zichzelf!  
Ze vertelden wat het voor hen betekent 
en dat ze dat al die andere kinderen in de 
kerk ook gunden. Beter kun je de kerst-
dagen toch niet ingaan?
Ik wens u allen in het nieuwe jaar nog veel 
van zulke mooie geschenken en hoop dat 
u net zo genoten hebt als wij.
Hebt u het gemist? Weet dan wat u vol-
gend jaar in de agenda kunt zetten…
Gun uzelf zo’n mooie start van uw kerst-
dagen.

Marjolein Reijntjes

Supertrots

Kijk: liederen! 
In de Geertebrief van december 
schreef onze cantor Maarten van 
der Bijl: ‘Als er nieuwe mensen ko-
men, wat zien die nieuwe ogen dan?’ 
Deze vraag hield ook de werkgroep 
Eredienst al enige tijd bezig. 

Daarnaast vroegen wij ons af: met welke 
ogen kijken wijzelf? In oktober 2014 
hebben we daarom extra aandacht ge-
schonken aan de liederen die tijdens de 
kerkdienst werden gezongen. Hoe was de 
samenhang tussen lied en dienst? Hoe was 
het taalgebruik in het lied? Was het fijn 
om het te zingen? Welk lied zouden wij 
vaker of minder vaak willen zingen?

Eigen stijl
De diensten werden door vier verschil-
lende predikanten geleid. Zij hadden elk 

hun geheel eigen stijl bij de liedkeuze en 
zij wisten de liederen prachtig met het 
thema van de dienst te verbinden. Wij 
zongen graag mee. Als de cantorij of een 
gastkoor luister bijzette aan de dienst, 
voelden we ons het meest betrokken als 
we het refrein van een door hen gezongen 
lied mee mochten zingen.
Het taalgebruik in de liederen varieerde 
van hedendaags algemeen tot traditioneel 
kerkelijk. Het traditionele taalgebruik lag 
ons in een paar liederen minder goed; 
wij vroegen ons af of het voor nieuwe 
mensen niet een te hoge drempel zou 
opwerpen. 

Bijzondere plaats
Het slotlied bleek een heel bijzondere 
plaats in te nemen; het werd meegedra-
gen tot buiten de kerkzaal. Het was dus 

erg fijn als het gemakkelijk mee te zingen 
was. 
De meningen over liederen die wij vaker 
of juist minder vaak zouden willen zin-
gen, liepen zeer uiteen. Eigenlijk was dat 
te verwachten, want het kwam geheel 
overeen met de uitslag van de enquêtes 
die de werkgroep in 2007 en 2011 had ge-
houden. En met de ‘prettig tegenstrijdige’ 
reacties waar Maarten van der Bijl in zijn 
artikel over schreef. 

Mini-enquête
Toch vermoeden wij dat er ook liederen 
zijn die veel mensen graag zingen. Het is 
daarom ons plan u in de loop van dit jaar 
via een mini-enquête te vragen welke lie-
deren ú graag zingt. We zijn benieuwd! 

Reinie van Boetzelaer, werkgroep Eredienst
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De Hongaarse schrijver György  
Konrád zei ooit: ‘Als je iemand 
vraagt naar de zin van het leven, 
vertelt hij zijn levensverhaal.’ Of dat 
door iedereen zo wordt ervaren is 
de vraag, maar veel mensen blijken 
het plezierig te vinden hun levens-
verhaal te vertellen. 

Daarom heeft de programmacommissie 
samen met de stuurgroep Wijkorganisatie 
het plan opgevat om binnen het verband 
van de Geertekerk een project ‘Levens-
verhalen vertellen’ op te zetten. 
Het idee was groepen van vijf personen te 
vormen, waarin men elkaar om de beurt 
haar/zijn levensverhaal vertelt. Om eerst 
ervaring op te doen met de voorgestelde 
vorm is proefgedraaid met een groep van 
vijf contactleden. Uit de evaluatie van die 
groep blijkt dat deze werkwijze aanslaat. 
De deelnemers hebben het als positief 
ervaren om hun levensverhaal in de groep 
van vijf te kunnen vertellen en ook de ver-

halen van de andere deelnemers te horen. 
Bovendien blijkt dit ‘ meer weten van el-
kaar’ bij te dragen aan het versterken van 
de onderlinge band in de Geertekerk. 

Twee of meer groepen
De programmacommissie en de stuur-
groep Wijkorganisatie willen het project 
‘Levensverhalen vertellen’ nu verder ont-
wikkelen. Afhankelijk van de belangstelling 
kunnen één, twee of meer groepen van 
vijf personen worden gevormd. 
Om te beginnen beleggen we een in-
formatiebijeenkomst, waarin ieder die 
belangstelling heeft op de hoogte wordt 
gesteld van de precieze bedoeling van dit 
project en van de ervaringen van de eer-
ste deelnemers. Ook zullen de spelregels 
worden uitgelegd, die gelden binnen de 
groep van vijf. Er moeten immers waar-
borgen zijn voor de vertrouwelijkheid van 
hetgeen wordt verteld. Uiteraard is er 
ook ruimte voor het stellen van vragen. 
Iedereen die belangstelling heeft voor dit 

project is welkom: pas na afloop van de 
informatiebijeenkomst hoeft besloten te 
worden of men wil deelnemen. Men kan 
dus rustig ‘ de kat uit de boom kijken’. 
Die middag hoeven ook nog niet meteen 
groepen van vijf te worden gevormd. 
Voorwaarde voor deelname aan een 
groep van vijf is wel dat iemand bereid is 
haar/zijn levensverhaal te vertellen (over 
wat je niet wil vertellen kun je uiter-
aard zwijgen) en dat men ook goed kan 
luisteren naar de verhalen van de andere 
groepsleden. 

Plaats en tijd
De informatiebijeenkomst wordt gehouden 
op dinsdagmiddag 17 februari om 14.00 uur 
in het klaslokaal, Klein Geertekerkhof 6 
(achter de Geertekerk). 

Roswita van Oorde (stuurgroep Wijkorga-
nisatie) en Marian van Leeuwen-Scheltema 

(programmacommissie)

Vertel je levensverhaal

Woongroepen voor ouderen
De Remonstrantse Werkgroep Hou-
ten houdt op dinsdagavond 17 febru-
ari een avond over ‘Woongroepen 
voor ouderen - Ideaal en praktijk’. 

In de lijn van de vorige open avond over 
WMO, ouderen en wonen kiezen we in 
Houten dit jaar voor het thema ‘Woon-
groepen voor ouderen’. Op dinsdag 17 
februari gaan we in op vragen als: Is een 
woongroep een geschikte woonvorm 
voor mij als oudere? En zo ja: welke pro-
blemen komen er dan op mijn pad? Welke 
kansen zijn er?
Ouderen moeten en willen ook vaak 
langer zelfstandig wonen. De zorg vanuit 
de overheid zal afnemen. Het leidend 
principe ‘Zorgen voor’ wordt ‘Zorgen 
dat’. Ouderen die permanente zorg nodig 
hebben, kunnen niet meer automatisch 
in een verzorgingshuis gaan wonen. Dat 
is alleen bestemd voor ‘zware indicaties’. 
Wat de vraag oproept hoe ouderen in 

de toekomst in Houten kunnen en willen 
wonen. Een woongroep kan een uitkomst 
zijn. In een woongroep kunnen ouderen 
naar elkaar omzien, elkaar gezelschap bie-
den, gezamenlijk zorg ontvangen en zorg 
aan elkaar geven.

Praktische problemen
Is samenwonen met anderen in een 
woongroep een optie voor jou? Of wil je 
liever alle vrijheid om na je pensionering je 
tijd op geheel eigen wijze in te vullen? Als 
je keuze op een woongroep valt, doemen 
er praktische problemen op. Hoe vindt je 
een voor jou geschikte woonvorm? Hoe 
gaat het met vergunningen? Hoe moet je 
zaken met elkaar regelen? 
Jan-Willem Nieuwenhuijsen (oud voorzit-
ter kerkenraad Geertekerk) en Anne-
Greet van der Wiel (CPO-aanjager bij 
Provincie Utrecht) houden een inleiding. 
Jan Willem Nieuwenhuijsen vertelt over 
zijn motivatie en vergevorderde plannen 

om een woongroep te stichten. Anne-
Greet van der Wiel schetst de rol van 
overheid; niet zozeer als obstakel maar 
ook en vooral als bevorderaar van parti-
culier initiatief.

Ontmoeting
In de pauze is er gelegenheid tot ont-
moeting met bewoners van Houtense 
woongroepen. Na de pauze wordt in 
twee groepen met elkaar van gedachten 
gewisseld over de vragen: ‘Wat verwach-
ten we van een woongroep?’ en ‘Welke 
praktische ervaringen zijn er?’
We hopen u op 17 februari te ontmoe-
ten. De toegang is gratis, wel vragen we 
een kleine bijdrage in de te maken kos-
ten. Tijd: 20 tot 22 uur. Plaats: Centrum 
Markant, het Kant 199 in Houten (op 
loopafstand van station Houten, bij het 
Haltnahuis). 
Contactpersoon is Ello Weits, tel 030-
635 0637, e-mail jacht66@gmail.com. 
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In de feestelijke dienst van 7 december, 
feestelijk omdat ds. Pieter Dronkers bij 
ons als predikant zijn intrede deed, was 
de collecte bestemd voor Villa Vrede. 
Villa Vrede bevindt zich in het bijgebouw 
van de Marcuskerk (Hoograven) en heeft 
drie dagen per week de deur open staan 
voor mensen zonder verblijfsvergunning. 
Mensen dus die geen toegang hebben tot 
basale dingen als werk en woonruimte. 
Villa Vrede is een belangrijk Utrechts initi-
atief dat financieel afhankelijk is van giften 
en onze steun volop verdient. Bedankt dat 
we na 7 december € 762,73 naar dit doel 
konden overmaken! 

Bevestiging (bis) Evert Oudenes
In de dienst van 21 december is Evert 
Oudenes als lid van zowel de kerkenraad 
als de Diaconale Commissie bevestigd. 
Zijn specifieke taak is het onderhouden 
van de communicatie tussen beide. Al 
sinds de zomer is Evert actief in de Dia-
conale Commissie, waarvoor vanuit de 
kerkenraad al groen licht was gegeven. De 
bevestiging heeft echter nog even op zich 
laten wachten, omdat eerst de ledenraad-
vergadering instemming moest geven voor 
deelname in de kerkenraad.

Collecte 24 december 
Wat de collecte betreft stond op kerst-
avond het project CARDS van Kerk In 
Actie in het middelpunt van onze belang-
stelling. In India vallen de Dalits (letterlijk 
vertaald: ‘vertrapten’) buiten het kasten-
stelsel; ze worden ernstig achtergesteld. 
Voor Dalit-kinderen betekent dit een 
slechte behandeling op school, school 
niet afmaken en al jong terechtkomen in 
slechtbetaalde baantjes. Om deze uit-
zichtloze situatie te doorbreken is het 
onderwijs een goede start. In de pro-
jecten van CARDS worden jonge Dalits 
geholpen met hun huiswerk en wordt er 
met muziek, dans en sport gewerkt. Dat 
heeft veel resultaat: de kinderen presteren 
beter, ze voltooien hun school en er is een 
afname van de kinderarbeid. De collecte 
bracht het mooie bedrag op van € 547. 

Collecte 25 december
En dan: eerste kerstdag. Het collecte-
doel was Peace Brigades International. 
We brachten met elkaar €535,63 bijeen 
ter ondersteuning van hun belangrijke 
werk. Peace Brigades International is een 
organisatie die een geweldloze manier 
gevonden heeft om in conflictgebieden en 
-situaties gestalte te geven aan het ‘Ik ben 
er’. Een vredesactivist van de organisatie 
wordt een jaar lang uitgezonden om in de 
nabijheid van een plaatselijke verdediger 
van de mensenrechten te blijven: iemand 
die zonder zijn of haar aanwezigheid ge-
vaar zou lopen. Hij of zij mag niets doen 
en dient zich onpartijdig en onafhankelijk 
op te stellen. Maar de activist in kwestie 
is legaal en duidelijk zichtbaar aanwezig, 
gekleed in een shirt met daarop de naam 
van de organisatie, als getuige namens 
de wereld. Het is een aanpak die ruimte 
schept in gespannen situaties.

Opbrengst telefoonkaartenactie
Zoals ieder jaar gedurende adventstijd 
stond in de hal van de kerk het busje voor 
de telefoonkaartenactie op de tafel. Ook 
op kerstavond en eerste kerstdag was er 
nog de gelegenheid om er een gift in te 
doen. Met een opbrengst van € 651,75 
hebben we samen voor de mensen in de-
tentiecentrum Zeist weer de mogelijkheid 
gecreëerd om in deze tijd met familie of 
vrienden te telefoneren. Fijn!

RGU en activiteiten voor ongedocumenteerden
De vraag naar wat wij als gemeenschap 
doen voor mensen zonder papieren 
wordt binnen de Diaconale Commissie 
steeds vaker gesteld. Mogelijk wilt ook u 

graag het antwoord weten. Daarom vindt 
u hieronder op een rij wat we momenteel 
doen en van plan zijn te gaan doen: 
-  we zijn chartergemeente van de stichting 

INLIA (Internationaal Netwerk van Lo-
kale Initiatieven ten behoeve van Asiel-
zoekers) en steunen zodoende INLIA 
financieel op structurele basis;

-  als commissie vestigen we met regelmaat 
de aandacht op Villa Vrede, steunen we 
dit initiatief financieel en we doen aan u 
een oproep om actief te worden in of 
voor Villa Vrede; 

-  er worden contacten onderhouden met 
de straatpastores in de binnenstad i.v.m. 
de dak- en thuislozen, ondersteund door 
een financiële bijdrage ter dekking van 
de kosten, zowel vanuit de Buurkerken 
als vanuit onze diaconie; 

-  financiële en hopelijk binnenkort ook 
bestuurlijke deelname aan het werk van 
de Stichting Dienstverlening voor Bui-
tenlanders;

-  halfjaarlijks gaat er een bloemengroet 
naar de gedetineerden (uitgeprocedeer-
de asielzoekers) in Kamp Zeist;

-  elk jaar is er ook de hierboven genoem-
de telefoonkaartenactie en

-  als commissie zijn we bezig een gemeen-
teavond te organiseren rond de thema-
tiek van ongedocumenteerden, met 
medewerking van onder andere Villa 
Vrede. Deze vindt plaats op maandag 16 
maart om 20.00 uur in de Geertekerk.
Het onderwerp heeft zeker onze aan-
dacht en op deze avond horen we graag 
welke ideeën er bij u over leven.

Namens de Diaconale Commissie,  
Marijke Kools

Diaconale Geluiden

Afwachten in Villa Vrede
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Iedereen kent het wel. Rouwen om 
het verlies van een dierbare, om 
verlies van gezondheid, van werk, 
van een huisdier. Rouw bestrijkt een 
breed gebied en rouwen valt zwaar.

Daarom bieden we u de mogelijkheid om 
in een cursus van drie avonden wijzer te 
worden op het gebied van rouw.  

We verkennen het gebied van verlies en 
rouw mede aan de hand van onze eigen 
ervaringen. 
Welke adviezen zou je zelf geven aan 
iemand in de rouw? Wat kan troostend 
werken? Hoe zit het met schuldgevoel en 
‘verlieswinst’? Het beloven interessante 
bijeenkomsten te worden.

De cursus is op maandagavond 2, 9 en 16 
februari 2015 van 20.00 tot 21.30 uur.
Voor vervoer kan gezorgd worden. De 
cursus wordt gegeven door ds. Florus 
Kruyne en Marianne Smits (rouwdeskun-
dige). Er is plaats voor maximaal twaalf 
deelnemers. Opgeven kan bij het kerkelijk 
bureau; graag zo spoedig mogelijk.

Marianne Smits/Florus Kruyne

Wijzer worden van verlies en rouw

Op de Najaarsledenvergadering 
werden ‘oude’ kerkenraadsleden 
uitgezwaaid en nieuwe verwelkomd. 
Ook stelde de langverbeide opvolger 
van Heine Siebrand zich voor: predi-
kant Pieter Dronkers.

Tijdens de vergadering van 29 november 
namen we afscheid van drie actief betrok-
ken kerkenraadsleden en zijn vier nieuwe 
kerkenraadsleden gekozen. Voorzitter 
Arthur Modderkolk trad af; als zijn op-
volger werd gekozen Gert-Jan Schmal. 
Penningmeester Paul Winkler was voor 
de laatste keer in functie bij het aanbieden 
van de begroting 2015. Zijn beoogde op-
volgster Evi Weiland werd eveneens in de 
kerkenraad gekozen. 
Afscheid namen we ook van Henk Nobbe, 
die de werkgroep Eredienst heeft geleid. 
Voor hem kon helaas nog geen opvolger 
worden gevonden. Als opvolger van de al 
eerder afgetreden Agnes Blokker werd 
benoemd Evert Oudenes, die deel uit-
maakt van de Diaconale Commissie. Ook 
Roland van der Kamp is in de kerkenraad 
gekozen: hij zal de nieuwe portefeuille 

‘personeel en organisatie’ gaan beheren. 
De ledenvergadering kon verder ken-
nismaken met de nieuwe predikant 
Pieter Dronkers, die zich voorstelde. 
De RGU-begroting 2015 is door Paul 
Winkler toegelicht en vervolgens door de 
ledenvergadering vastgesteld. Aangezien 
Evert Oudenes toetrad tot de kerkenraad 
moest hij zich terugtrekken uit de kas-
commissie. Als zijn opvolger werd Cees 
Mijderwijk tot lid van de kascommissie 
gekozen voor de periode van drie jaar. 

Gemeenteavond
Van de Diaconale Commissie kreeg de le-
denvergadering twee notities voorgelegd 
ter informerende bespreking. Het gaat 
om de notitie ‘Criteria individuele hulp’ 
waar de ledenvergadering eerder om had 
gevraagd en om de notitie met criteria 
voor steun aan projecten. Beide notities 
zijn voorafgaand aan de ledenvergadering 
aan iedereen per e-mail toegestuurd en 
konden ook worden opgevraagd bij het 
kerkelijk bureau. 
De voorzitster van de Diaconale Commis-
sie, Judith Fournier, lichtte de notities toe. 

Ze nodigde iedereen uit om actief mee 
te denken over hulp aan individuele leden 
en om voorstellen aan te dragen voor te 
ondersteunen projecten. Desgevraagd 
bevestigde ze dat er een gemeenteavond 
wordt voorbereid met als onderwerp ‘ 
de ongedocumenteerden’. De begroting 
2015 van de Diaconale Commissie werd 
eveneens ter informerende bespreking 
voorgelegd. 

Opnieuw aannemers zoeken
Bij de behandeling van het punt ‘stand 
van zaken verbouwing’ bleek dat opnieuw 
naar aannemers moet worden gezocht, nu 
de twee aannemers die na elkaar waren 
uitgekozen failliet zijn gegaan. Naar ver-
wachting zal de verbouwing na de zomer 
voltooid zijn. Voorjaar 2015 wordt een 
project Fundraising verbouwing opgezet, 
waarvoor een flink aantal ideeën is geop-
perd. Over de uitwerking daarvan wordt 
binnenkort in de gemeente meer bekend 
gemaakt.

Marian van Leeuwen-Scheltema,  
vice-voorzitter

Najaarsledenvergadering

Agendatip: zilverlingen
De kring der ‘zilverlingen’ wordt ook 
in 2015 gehouden. Dit jaar verzorgt 
Jan Willem Nieuwenhuijsen de leiding 
van ‘Hoe verzilver je de vergrijzing?’ 
Nogmaals komt daarbij het onderwerp 
Levenseinde aan de orde. Het kan vanuit 
verschillende invalshoeken worden be-
naderd: spiritueel, bezinnend, praktisch. 
En natuurlijk vanuit de vraag: wat ver-
wacht ik na de dood?
We gaan er op woensdag 18 maart van 
14.00 tot 16.00 uur weer in de kerk met 
elkaar over in gesprek. De kring staat 
open voor iedereen die wil meedenken 
en praten over dingen die we, al grijzer 
wordend, op ons levenspad tegenko-
men. Contactpersoon is Annelies Olde-
man, e-mail: a.olde.man@kpnmail.nl, tel. 
0343-461 533.
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Wervingscampagne slaat aan

Nieuwe werkverdeling predikanten
Het vertrek van ds. Heine Siebrand 
en de komst van ds. Pieter Dronkers 
hebben geleid tot een nieuwe ver-
deling van de wijken, commissies en 
werkgroepen over de predikanten. 

Ds. Alleke Wieringa is voortaan werkzaam 
in Hoograven/Lunetten, Wilhelminapark, 
Houten, De Bilt/Bilthoven, West-Betuwe 
en Maarn/Doorn. Zij begeleidt de werk-
groep Eredienst en de stuurgroep Jeugd-
en jongerenwerk. Ds. Florus Kruyne is 
voortaan werkzaam in Utrecht Centrum, 

Noord/Overvecht, Nieuwegein/IJsselstein, 
Bunnik/Odijk en omstreken, Amerongen/
Leersum en omstreken. Hij begeleidt de 
stuurgroep Wijkorganisatie, de werk-
groep Roemenië en maakt deel uit van het 
dagelijks bestuur van de kerkenraad.  
Ds. Pieter Dronkers zal werkzaam zijn  
in Tuinwijk/Wittevrouwen, Oog in  
Al/Kanaleneiland, Tuindorp, Vleuten/ 
De Meern en omstreken, Driebergen, 
Zeist en Vechtstreek. Hij begeleidt de  
Diaconale Commissie en de programma-
commissie. Als aandachtsgebied heeft  

hij de publiciteit en de Geertebrief.  

Afscheid
Ds. Wieringa en ds. Kruyne zullen daar-
mee van een aantal regio’s en wijken 
afscheid nemen. Ds. Wieringa van Oog 
in Al/Kanaleneiland en de Vechtstreek, 
ds. Kruyne van Vleuten/De Meern en om-
streken en van Tuindorp. Via een brief en/
of telefoontje wordt u hiervan persoonlijk 
op de hoogte gesteld. Mocht u vragen 
hebben, dan kunt zich altijd tot een van 
hen wenden.

Het zal vast niemand ontgaan zijn: 
de landelijke campagne van de re-
monstranten ‘Geloof begint bij jou’ 
is van start gegaan. In november 
werd de aftrap gegeven met posters 
op NS-stations en in bushokjes. 

Als advertentie stonden diezelfde posters 
(in zes varianten) ook in nieuwsbladen en 
tv-gidsen. De advertentiecampagne is me-
dio december herhaald. Ook werden in de 
aanloop naar kerst radiospotjes uitgezon-
den: ‘Vier kerst bij de remonstranten’.
De campagne kreeg al meteen bij de start 
extra media-aandacht toen de NS, on-
danks de afspraken die hierover waren ge-
maakt, aanvankelijk weigerde de posters 
op stations op te hangen. Gelukkig herzag 
de NS na een gesprek zijn standpunt en 
prijkten de posters een week lang op en-
kele grotere stations.

Uniek
Nog voordat de campagne goed en wel op 
gang was gekomen besteedden kranten 
als Trouw, het Nederlands Dagblad en het 
Algemeen Dagblad al ruim aandacht aan 
deze voor een kerkgenootschap unieke 
vorm van reclame. Ook RTL4 pikte de 
campagne op (in het programma Edi-
tieNL) en de posters kwamen langs in het 
satirische programma De Kwis. Hierna 
verschenen de remonstranten nog met tal 

van artikelen in lokale kranten. Bovendien 
lichtte algemeen secretaris Tom Mikkers 
de campagne toe in diverse radio- en tv-
programma’s, zoals Schepper&Co. 
Het landelijk bureau van de remon-
stranten coördineert de campagne en 
verwerkt de landelijke aanmeldingen van 
nieuwe vrienden. Als mensen vriend wil-
len worden van een plaatselijke gemeente, 
stuurt het landelijk bureau deze aanmel-
dingen door naar die gemeente. Nieuwe 
vrienden krijgen een welkomstpakket met 
onder andere de Goddeeltjes. 
Op het moment van dit schrijven hebben 
zich in totaal zo’n 140 nieuwe vrienden 
gemeld, van wie een meerderheid zich wil 
verbinden met een plaatselijke gemeente. 
Een aantal aanmelders komt direct via 
plaatselijke gemeenten binnen.

Sympathie
Bij de Geertekerk hebben zich tot dus-
verre zeven nieuwe vrienden aangemeld. 
Deze worden persoonlijk benaderd door 
een van de contactpersonen voor de cam-
pagne. Sommigen van hen zijn al lid van een 
andere gemeente, anderen hebben al eens 
cursussen bij de Geertekerk gevolgd. Maar 
allemaal willen zij, door zich als vriend te 
verbinden, hun sympathie voor de remon-
stranten tot uitdrukking brengen. 
Natuurlijk is het goed mogelijk dat po-
tentiële vrienden zich ook wat ‘onzicht-

baarder’ bij de Geertekerk aandienen, 
bijvoorbeeld door een kerkdienst te 
bezoeken. Daarom is het belangrijk dat 
nieuwe belangstellenden zich welkom we-
ten en zich - ook letterlijk - aangesproken 
voelen. Dat vraagt iets van de oplettend-
heid van de ‘ouwe, getrouwe’ Geerteker-
kers. De predikanten besteden tijdens de 
diensten ook aandacht aan de campagne 
en bij de mededelingen worden nieuwe 
mensen uitgenodigd om, als zij dat willen, 
de predikant of een van de kerkenraadsle-
den aan te spreken.
De wervingscampagne als geheel duurt nog 
tot medio 2015 en u zult op diverse mo-
menten uitingen in de media tegenkomen.

Jurjen Helmus en Evert Oudenes, 
contactpersonen landelijke campagne
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@ Op 17 december vergaderde de ker-
kenraad onder leiding van de nieuwe 
voorzitter, Gert-Jan Schmal, en met de 
nieuwe leden Roland van der Kamp en 
Evert Oudenes. Alle drie zijn ze in de 
dienst van 21 december in hun ambt 
bevestigd. Roland van der Kamp krijgt 
de (nieuwe) portefeuille Personeel en 
Organisatie en Evert Oudenes is verte-
genwoordiger van de Diaconale Commis-
sie, waarvan hij dus ook deel uitmaakt. 
De nieuwe penningmeester Evi Weiland 
zal op een nader te bepalen datum in de 
kerkdienst worden bevestigd. 
@ De komst van ds. Pieter Dronkers 
heeft geleid tot een nieuwe verdeling van 
de wijken over de predikanten. Ook de 
betrokkenheid van de predikanten bij de 
verschillende commissies/werkgroepen 
zal gewijzigd worden. Hierover vindt u el-
ders in deze Geertebrief meer informatie. 
De predikanten beraden zich over de 
wijze waarop met een veertig procent 
minder bezetting de contacten toch op 
niveau en structureel onderhouden kun-
nen worden.
@ De Diaconale Commissie bereidt een 
gemeenteavond voor waarin aandacht 
wordt gevraagd voor de schrijnende situ-

atie waarin de ‘ongedocumenteerden’ ver-
keren. Het Geertecafé over de dagopvang 
voor ongedocumenteerden (Villa Vrede) 
in Utrecht dat gepland stond voor 7 de-
cember kon niet doorgaan vanwege de 
intreedienst van ds. Pieter Dronkers. 
@ Naar aanleiding van de landelijke cam-
pagne van de remonstranten heeft een 
aantal nieuwe vrienden zich bij de RGU 
gemeld. Er wordt een plan gemaakt naar 
aanleiding van de vraag hoe deze nieuwe 
vrienden bij de Geertekerk betrokken 
kunnen worden en blijven. 

….nieuwe vrienden…

@ In verband met het (hopelijk tijdelijke) 
tekort aan leiders/sters voor de crèche 
zal de crèche tot nader aankondiging 
slechts één keer per maand worden ge-
organiseerd: de eerste zondag van elke 
maand. 

@Gelukkig heeft de najaarsbrief van de 
penningmeester ertoe geleid dat de bij-
dragen van leden/vrienden in vergelijking 
met eerdere maanden sinds eind oktober 
aanzienlijk zijn gestegen. Helaas liggen de 
totale bijdragen over 2014 lager dan in de 
voorafgaande jaren.
@ Nadat duidelijk werd dat de kerken-
nacht 2015 in Utrecht niet op 19, maar op 
20 juni wordt gehouden, heeft de kerken-
raad moeten besluiten dat de RGU die 
avond niet mee kan doen. De kerk is dan 
al beschikbaar gesteld voor het master-
examen directie van onze cantor/organist 
Maarten van der Bijl. Besloten is de Geer-
tekerk aan te bieden als locatie voor de 
geplande startavond van de kerkennacht 
op vrijdag 19 juni. 
@ Er worden plannen gemaakt voor de 
kerkdienst op zondag 5 juli 2015, de dag 
waarop de Tour de France in Utrecht 
van start gaat. De Geertekerk zal dan 
’s morgens zo goed als onbereikbaar zijn. 
In het verband van de Raad van Kerken 
wordt voor zaterdagavond 4 juli 2015 een 
oecumenische openluchtdienst op het Ni-
colaaskerkhof voorbereid.

Marian van Leeuwen-Scheltema,  
vice-voorzitter

Uit de kerkenraad

Samen documentaires kijken
Op drie vrijdagavonden kijken we 
naar documentaires in het klaslo-
kaal van de Geertekerk. Doel van de 
avonden is ons te laten informeren 
en inspireren: na het kijken wisselen 
we samen van gedachten. 

‘Een beeld zegt meer dan duizend woor-
den’ luidt een bekende spreuk. Dat zullen 
we allemaal wel eens hebben ervaren bij 
het zien van beelden uit een oorlogsge-
bied of van een natuurramp. Maar ook 
vrolijke en grappige taferelen van over de 
hele wereld komen tegenwoordig via de 
televisie en het internet bij ons in de huis-
kamer terecht. Zo worden we meer dan 
ooit betrokken bij alles wat er dichtbij en 
ook ver weg gebeurt.

Op vrijdag 23 januari houden we de eerste 
van een drietal documentaire-avonden. 
Op deze avond kijken we naar een aantal 
zogeheten TED-talks. Deze korte (10-15 
minuten lezingen) maken deel uit van de 
jaarlijkse TED-conferentie (Technology, 
Entertainment en Design), een platform 
voor innovatieve ontwikkelingen en span-
nende nieuwe ideeën op allerlei gebieden 
met het motto idea’s worth spreading. 
De TED-onderwerpen zijn zeer divers, 
maar bieden allemaal een fris perspectief 
op hoe we tegen de wereld aan kunnen 
kijken. Ze worden zoveel mogelijk toe-
gankelijk gemaakt voor een breed publiek. 
Enkele voorbeelden: ‘De link tussen wer-
keloosheid en terrorisme’, ‘Hoe schilde-
ren een gemeenschap kan transformeren’, 

‘Wat mieren ons kunnen leren over ons 
brein, kanker en het internet’ en ‘De twij-
fel die essentieel is voor geloof’. Telkens 
kunnen we na het filmpje onderling in ge-
sprek gaan over het onderwerp.  
 
Nog vast te stellen 
De andere twee avonden worden gehou-
den op vrijdag 23 januari en een nog vast 
te stellen datum (Let op: 27 maart wordt 
verplaatst). Aanvang: 20.00 uur (koffie 
vanaf 19:30). Locatie is het klaslokaal, 
Kleine Geertekerkhof 6 (rechts achter de 
kerk in de hoek). 
Voor nadere inlichtingen: Pieter Bons,  
e-mail pieter.bons@gmail.com, telefoon 
06-430 919 85.
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
IBAN NL27 INGB 0000 2804 46 t.n.v. 
Remonstrantse Gemeente Utrecht

Kerkelijk bureau in de Geertekerk
geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur
tel. 030-2340198

Predikanten
Ds. F. Kruyne
Arie van de Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
e-mail: fkruyne@planet.nl
www.floruskruyne.nl 
tel. spreekuur (030-2368873) wo. do. 
vr. 18.00–19.00 uur

Mw. ds. A.L Wieringa
Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
e-mail alwieringa@lijbrandt.nl
tel. spreekuur (030-2882908) di, wo  
en do 17.00-18.00 uur

Ds. P. Dronkers
Sumatrastraat 145D
1094 LW Amsterdam
e-mail: pieter@basilicum.nl
06-484 080 99

Diaconale Commissie 
Mw. I. Rombach
e-mail: diaconie@geertekerk.nl
IBAN NL87 INGB 0000 1198 01  
t.n.v. penningmeester Diaconale  
Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en 
programmaboek, verkrijgbaar bij het 
kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief
Simon Knepper (eindredactie)
Wim Edelman, Annelies Oldeman

Redactieadres: 
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt op 
3 februari. Kopij inleveren op uiterlijk 
donderdag 29 januari vóór 10 uur v.m.

Adressen en colofonVan de cantor
In december was er veel te doen op kerkmuzikaal gebied. De intrededienst 
van Pieter Dronkers werd opgeluisterd door de cantorij, op 18 december had-
den we een goedbezochte avond Christmas Carols in Leeuwenbergh en op 21 
december zong het nieuwe dubbelkwartet ‘Amarilli Consort’ in de dienst. 

Tijdens de kerstnachtdienst werd er door jong en oud gezongen en gespeeld in een 
bomvolle kerk. Het was leuk om met elkaar aan het kerstspel te werken – over het 
dochtertje van één der wijzen dat op eigen houtje achter de ster aan gaat – en daar 
was het resultaat ook naar. We hadden een bestaand kerstspel naar eigen smaak aange-
past, waardoor onder andere de voorgeschreven liedjes waren vervangen. Van ‘Komt 
allen tezamen’ tot ‘Fragile’ van Sting.

Net zo goed
Op verzoek geef ik hier nogmaals de tekst van het laatstgenoemde liedje:

Maar weer op weg - de deur achter je dicht
dit is toch de plaats niet waar je blijven zou
de jas weer aan, je zwaait en houdt je groot
maar echt van harte, nee dat gaat het niet

en ja je had een ster zien staan
en wilde toch al verder gaan
en eigenlijk heb je geen plan
dus kun je net zo goed
maar lopen, en maar hopen dat je dan
ooit ergens komt waar je blijven kan

on and on the rain will fall
like tears from a star
like tears from a star
on and on the rain will say
how fragile we are
how fragile we are 

Ten slotte volgde de kerstmorgen, een volle dienst met veel bekende kerstliederen, zo-
dat ook de vele gasten naar hartelust mee konden zingen.

Komende maand
Op 1 februari zingt de cantorij in de dienst. Wie mee wil oefenen is van harte welkom 
op de donderdagavonden in de Geertekerk, aanvang 19.30 uur. 
Op 15 februari kun je als instrumentalist meewerken aan de dienst. We repeteren op 
zaterdag 14 februari, precieze tijden en het repertoire stem ik af met de deelnemers. 
Wil/Kun je meespelen? Laat het weten via cantor@geertekerk.nl.
Tenslotte wil ik nog wijzen op de concerten van kamerkoor Lamusa, het koor dat 
vorig jaar al eens bij ons in de dienst zong. Lamuasa treedt op in Utrecht en Zeist op 
respectievelijk zondag 1 en zaterdag 7 februari; meer informatie via www.lamusa.nl.

Maarten van der Bijl
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang 10.30 uur 
18 jan ds. P. Dronkers
25 jan ds. A.L. Wieringa, Verteluur
01 feb ds. F. Kruyne, mmv Geertecantorij
08 feb ds. P. Dronkers, Verteluur, crèche
15 feb  ds. A.L. Wieringa, Woord en Ta-

fel, Verteluur

Remonstrantse werkgroep  
West-Betuwe
R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen
Aanvang 09.30 uur
01 feb ds. A.L. Wieringa

Doopsgezinde Gemeente Utrecht
Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270
Aanvang 10.00 uur; 
zie www.doopsgezindutrecht.nl

EUG Oekumenische Studenten 
Gemeente
Janskerk, Janskerkhof 28
Aanv. 11.00 uur, zie www.eug.studver.uu.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Bilthoven
Woudkapel, Beethovenlaan 21
Tel. 030-229 1642  Aanvang 10.30 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Amerongen/Leersum
Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen
Tel. 0343-452 266  Aanvang: 10.30 uur
(1e, 3e, 5e zondag + kerkelijke feestdagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Doorn
De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan
Tel. 0343-561 413  Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Driebergen
Parklaan 7 Tel. 0343-521 996
Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Maarssen/Breukelen
Wilhelminaweg 7, Maarssen
Tel. 0346-564 571  Aanvang 10.30 uur
(om de 14 dagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Zeist
Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828
Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Zie voor Vrijzinnigen Nederland (v/h 
NPB): www.vrijzinnigen.nl

Kerkdiensten 

Agenda

Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de 
autodienst voor de komende maand. 
Als u van de auto naar de Geertekerk 
gebruik wilt maken, kunt u zelf contact 
opnemen met de ‘dienstdoende chauf-
feur’ (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

18 jan  
mw. M. Smits tel. 06-83171078
25 jan  
mw. / dhr. Fournier tel. 0343-491578
01 feb  
dhr. P. Pols tel. 030-2717330
08 feb  
dhr. K. Hardeman tel. 030-2513612
15 feb
dhr. J. Bergstra tel. 030-2520169

Geertekerkconcerten

18 jan: Wandeling na afloop van de dienst, 
olv Pieter Bons en Jan-Willem 
Nieuwenhuijsen
20 jan: Cursus dansmeditatie, olv Nelien 
van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk
24 jan: Middag voor vrijwilligers van de 
Geertekerk, aanvang 14.30 uur
25 jan: Buurkerkenlunch, aanvang 13.00 
uur in de Geertekerk
27 jan: De hemel op aarde. Met nieuwe
ogen parabels lezen, olv mw. Irene Kool,
20.00 uur Gerrit Rietveldhof 15 Utrecht
02 feb: Cursus ‘Wijzer worden van verdriet 
en rouw’, olv Marianne Smits en ds. Flo-
rus Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk
09 feb: Cursus ‘Wijzer worden van 
verdriet en rouw’, olv Marianne Smits en 

ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de 
Geertekerk
10 feb: Cursus dansmeditatie, olv Nelien 
van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk
10 feb: Oriëntatiekring, olv ds. Alleke 
Wieringa, 20.00 uur in de Geertekerk
10 feb: De hemel op aarde. Met nieuwe 
ogen parabels lezen, olv mw. Irene Kool, 
20.00 uur Gerrit Rietveld 15 Utrecht
16 feb: Cursus ‘Wijzer worden van 
verdriet en rouw’, olv Marianne Smits 
en ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de 
Geertekerk.

Zie voor uitgebreide informatie over  
deze cursussen het programmaboekje 
of www.geertekerk.nl

Vrijdag 16 januari – 20.00 uur
Benefietconcert door leerlingen van het 
Christelijk Gymnasium Utrecht met 
15 korte optredens (kaartverkoop aan de 
zaal v.a. 19.30 uur)
Info: www.cgu.nl 
Zaterdag 24 januari – 20.15 uur
Requiem voor Mozart door Trajecti  
Voces (diverse werken van W.A. Mozart)
Info: www.trajectivoces.net 
Zondag 1 februari – 19.30 uur
Bachcantatedienst: solocantate Ich bin 
vergnügt mit meinem Glücke (BWV 84) en 
openingskoor uit Preise dein Glücke, geseg-
netes Sachsen (BWV 215) van J.S. Bach
Info: www.bachcantates-utrecht.nl
Zaterdag 7 februari – 15.30 uur (uit-
voering)
Meezingconcert de Hohe Messe van  
J.S. Bach (BWV 232) o.l.v. Madeleine Ingen 
Housz 
Info: www.passieprojecten.nl 
Zaterdag 14 februari – 20.15 uur
Meesters & Gezellen. Vier ervaren en 
twintig jonge zangers met een gevarieerd 
koormuziekprogramma: van H. von  
Bingen tot F. Schubert
Info: www.tettix.nl


