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22 februari. Eerste zondag van de 40 da-
gen – Marcus 1:12-15 
De veertigdagenperiode voor Pasen opent 
met de veertig dagen van Jezus in de woes-
tijn. De beproeving van de wildernis. Waar 
je de beproeving van je integriteit en je le-
vensopdracht aanvaardt, is er altijd hulp te 
verwachten: ‘Engelen dienden hem.’
1 maart. Tweede zondag van de 40 dagen 
– Marcus 9:2-10
‘De verheerlijking op de berg’. Een tweede 
verlichtingservaring van Jezus, waarin zijn 
identiteit nogmaals (de doop in de Jordaan 
was de eerste keer) wordt onthuld - maar 
nu veel explicieter ook zijn lijdensweg. De 
derde onthulling staat beschreven in het 
laatste hoofdstuk van Marcus.
8 maart. Derde zondag van de 40 dagen 
– Johannes 2:13-22 
‘De tempelreiniging’. Zo kennen we Jezus 
nog niet, ‘heilige verontwaardiging’. Liefde 
kan ook krachtig optreden, als wat ‘heilig 
is en goed’ omlaag wordt gehaald. Mensen 
weten niet wat ze doen. Als woorden niet 
meer helpen, dan moeten kortzichtigheid 
en hufterigheid aangepakt worden.
15 maart. Vierde zondag van de 40 dagen 
– Johannes 6:1-15
Jezus stelt zijn leerlingen op de proef. Is er al 
enig vertrouwen gegroeid in de mogelijkhe-
den van wat ons beperkte ik te boven gaat? 
De christelijke traditie kent het als ‘Heilige 
Geest’, de boeddhistische als de ‘boeddha-
natuur’. Hoe je het ook noemt, er is altijd 
een andere Bron, niet ver van ons vandaan.

Dansdag 

Op zaterdag 25 februari van 10.00 uur tot 
16.00 uur leidt Brigitte Stufkens weer de 
dansdag. Iedereen kan meedoen. Opgave: 
bij het kerkelijk bureau, e-mail rgu@geer-
tekerk.nl of telefoon 030-234 0198.

Leesrooster

Doopdienst 

De doop: het symbool van Gods onbe-
grensde trouw. Twee keer per jaar is er in 
de Geertekerk de mogelijkheid om jezelf 
of je kind te laten dopen en zo toe te ver-
trouwen aan de Eeuwige. 
Op zondag 12 april aanstaande is er weer 
de gelegenheid tot dopen. Aan de doop 
gaat in ieder geval een voorbereidingsge-
sprek vooraf. Ben je geïnteresseerd of wil 
je meer weten? Neem contact op met ds. 
Pieter Dronkers, e-mail pieter@basili-
cum.nl of tel. 06-484 080 99. 
De daaropvolgende mogelijkheid is 4 
oktober, dan onder leiding van ds. Florus 
Kruyne.

Goddeeltjes  
overwegen
In de kerkdiensten tussen 1 maart 
en 5 juli zullen, zoals beloofd, de 
Goddeeltjes behandeld worden. We 
nemen er de tijd voor want ze bieden 
erg veel materiaal.

De ene keer zal gewerkt worden vanuit de 
teksten van het boekje, de andere keer is 
het oecumenische leesrooster vertrekpunt. 
Het hangt er gewoon een beetje af van wat 
passend is in tijd en omstandigheden.
Zo zal op 1 en 8 maart ‘Mens’ aan de orde 
komen, ‘God’ op 15 en 22 maart, ‘Jezus’ 
op 29 maart, 5 april, 12 april en 19 april: de 
paascyclus. Op 26 april nemen wij alvast 
een klein voorschot op ‘Toekomst’ – dit 
is een dienst die door de Klub voorbereid 
wordt. Daarna gaan we richting Pinksteren 
verder met ‘Geest’: 3-10-24 mei. Op 31 
mei en 7 juni: ‘Kerk’. Nog eens ‘Mens’ op 
21 en 28 juni en op 5 juli ‘Toekomst II’: het 
afscheid van de oudsten van het Verteluur. 
Ook het afscheid van ons jaarthema.
Oplettende lezertjes zullen zien dat er hier 
en daar wat gaatjes in het bovenstaande 
overzicht zitten: dat heeft te maken met 
gastpredikanten. We laten hen graag de vrij-
heid om met een eigen inbreng te komen.

Alleke Wieringa

Jetske stopt
Met veel plezier is Jetske Idzinga bijna 
vier jaar actief geweest voor het jeugd- 
& jongerenwerk binnen onze gemeente. 
Eerst als crèchecoördinator en vertel-
uurleidster en sinds september 2014 als 
verteluurcoördinator en crècheleidster. 
Vanwege ‘veranderingen op werkgebied 
en in mijn leven’ heeft ze besloten om 
per 1 februari te stoppen als verteluur-
coördinator en crècheleidster.
Mariken Hanke van Peursem zal haar 
opvolgen als verteluurcoördinator. 

Voorbereiding 
dienst 8 maart
Op 8 maart is het Internationale Vrou-
wendag. Ik heb dan dienst.
Wie heeft er zin om met mij de kerk-
dienst voor te bereiden?
Het is misschien handig als je het boekje 
‘Mens’ een beetje hebt doorgelezen. Als 
dat niet lukt is dat ook oké. De inspira-
tie komt toch wel in het gesprek.
Ik hoor graag z.s.m. van je, dan kunnen 
we een tijdstip afspreken. Mail me even: 
alwieringa@lijbrandt.nl.

Alleke Wieringa

Retraite verzet 
De retraite meditatie en beweging 
‘De ruimte van het hart’, die gepland 
stond van 12 tot 14 april, wordt om 
verschillende redenen verplaatst naar 
het najaar. Onder leiding van Nelien 
van Doorn en Florus Kruyne wordt de 
retraite nu gegeven van 13 tot 15 no-
vember. Locatie is het klooster van de 
Zusters Franciscanessen in Denekamp 
en opgeven kan via het kerkelijk bureau, 
rgu@geertekerk.nl of 030-234 0198.
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Levenskunst!

Lees verder op pagina 4

Het jaarthema ‘Levenskunst’ leverde tijdens de wijk- en 
regioavonden veel gespreksstof op. De gesprekken kon-
den sterk verschillen, terwijl ons vertrekpunt hetzelfde 
was. Een impressie van de rijkdom aan inzichten die 
deze bijeenkomsten opleverden. 

Iemand vroeg zich af wat nu toch ‘kunst’ wilde zeggen in het 
woord ‘levenskunst’. Misschien de kunst om de dingen die niet 
belangrijk zijn weg te laten? Een andere optie is dat de kunst hem 
zit in het beantwoorden van de 
vraag: Hoe verbind ik me met wat 
me nu overkomt? 
‘Levenskunst’ blijkt vooral een 
‘werkwoord’ te zijn - want het 
is soms keihard werken. In al die 
lifestyle magazines kunnen ze wel 
mooie tips geven voor een gelukkig 
leven, maar als het er op aankomt, 
is het hartstikke moeilijk om te 
doen.

Van Bach tot Ramstein
De bronnen waartoe we onze toe-
vlucht nemen als we het moeilijk 
hebben zijn (hoe verrassend ;-) 
heel divers. De natuur werd veel 
genoemd. Of het nu gaat om even 
lekker met je handen in de grond 
woelen in je tuin, om het bewust 
genieten van de wisseling der sei-
zoenen of om je terugtrekken op 
een stille plek.
Ook familie, vrienden en gezin 
worden als bron ervaren. En mu-
ziek ook – al kan dat heel verschil-
lend van klank zijn. Bij wijze van 
spreken van Bach tot Ramstein 
(bikkelharde rockmuziek met op-
merkelijke teksten).

Serenity 
Allerlei aspecten van geloof worden natuurlijk ook bij de bron-
nen genoemd. De ervaring dat die preek op dat moment wel-
haast voor jou geschreven lijkt te zijn. Of het rustig zitten kijken 
in het koor van de kerk en genieten van de lichtinval. Iemand 
vertelde dat hij genoeg had van het gejakker achter de actua-
liteit aan door de krant en het journaal. Hij had besloten om 
’s morgens wat uit de bijbel te lezen en in de trein teksten van 
Oosterhuis. Er zijn er meer die stukken bijbel bestuderen: soms 
inspireert het en soms erger je je eraan, is de ervaring.

Anderen geven aan dat ze het persoonlijke gebed beschouwen 
als een bijzonder gesprek met jezelf, maar dan wel via God - van 
wie je op dat moment ernstig aanneemt dat hij hoort. Je hoort 
jezelf dingen zeggen, en dan realiseer je je dingen die belangrijk 
blijken te zijn. Deze manier van ermee omgaan opende voor  
iemand de ogen – ze zei: maar als je er zó tegenaan kijkt, dan ga 
ik dat misschien ook maar eens proberen.
Tip: The Serenity Prayer van Reinold Niebuhr is een prachtig ge-
bed om je dag mee te beginnen. Zie hiernaast.

Praten over bidden is vrij persoon-
lijk – mooi dat er ruimte voor was 
en dat men zich vrij voelde. Het 
zegt iets over de sfeer waarin de 
bijeenkomsten plaatsvonden. Lang 
niet iedereen bidt overigens. En 
ook dat kon gewoon hardop ge-
zegd worden.

Pijnlijk
Levenskunst heeft te maken met 
authenticiteit – met ‘mens’ worden 
en jezelf tegenkomen daarin. En 
al doende levenswijsheid opdoen. 
Dit is een proces dat met ande-
ren doorleefd moet worden: ‘in 
de spiegel van de ander word ik 
mens’.
Dat is niet altijd een prettig gebeu-
ren: het kan ook schuren, botsen 
en pijn doen.
Voor sommigen was het overlijden 
van een dierbare naaste de schok 
die ze met de neus op de feiten 
drukte. Daardoor ontstond een 
besef dat het leven eindig is en je 
tijd kostbaar. Zogenoemde con-
trastervaringen laten ons nieuwe 
dingen ontdekken.

Verantwoordelijk
Levens-kunst heeft niet alleen te maken met jezelf en je eigen 
gedoetje, maar ook met je rol in de maatschappij – werkend, 
vrijwillig of duldend als iemand die zorg nodig heeft (maar zo wel 
weer anderen werk bezorgt). Hier viel ook het klassiek Remon-
strantse woord ‘levensopdracht’, zoals dat uitgesproken wordt 
in de heenzendingswoorden aan het eind van de dienst. Het is 
belangrijk dat je je verantwoordelijkheid neemt, waar je je ook 

(‘God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik 
niet kan veranderen/ de moed om te veranderen wat ik 
kan veranderen/ en de wijsheid om het verschil daartus-
sen te zien’)
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In memoriam 

Eva Monnikendam
In de vroege ochtend van 21 november 
2014 heeft Eva Monnikendam heel vredig 
het aardse bestaan verlaten, na een lang, 
veelal gekweld leven. Ze was in 1933 ge-
boren uit een huwelijk dat niet langer dan 
twee jaar geduurd heeft. Ze kende een 
onveilige jeugd met veel kwetsuren. Dat 
heeft haar hele leven getekend. 
Zo heeft zij zelf na een kleine twintig jaar 
haar huwelijk verbroken, met achterlating 
van haar twee dochters bij hun vader. Het 
deed haar verdriet dat zij geen gezonde 
relatie met haar kinderen heeft kunnen 
opbouwen. Toch heeft ze altijd gezegd dat 
dit een noodzakelijke beslissing is geweest. 
Sindsdien is ze een zoekende gebleven, die 
evenwel altijd goede mensen op haar pad 
vond om haar een langer of korter stuk op 

haar zoektocht te vergezellen. 
Toen ze aan de sociale academie De Horst 
ging studeren, vond ze in een van haar do-
centen een mentor die haar meer dan 35 
jaar zou begeleiden. Dankzij hem – hij was 
ook NPB-predikant – maakte ze kennis 
met het geloof en kwam ze terecht bij de 
Remonstrantse Gemeente Utrecht, waar 
ze zich direct welkom voelde. Dit heeft 
haar leven een geweldige impuls gegeven, 
zozeer zelfs dat ze theologie ging studeren. 
Boeken zijn altijd haar redding geweest, 
die hielden haar op de been. Jarenlang 
heeft ze met veel plezier deel uitgemaakt 
van de redactie van de Geertebrief, toen 
nog Driebrief geheten en vervolgens 
Nieuwsbrief, met het kwartaalkatern 
Driekwart waarvan zij de eindredactie 
deed. Het speet haar enorm dat de Drie-

kwart werd opgeheven, waardoor haar 
bijdrage niet langer nodig was, maar ook 
de dierbare contacten met de andere re-
dactieleden verflauwden. 
Ook in het contactledenwerk in Nieuwe-
gein had Eva lang een actieve inbreng. In 
haar laatste jaren heeft zij zelf van haar 
contactleden veel warmte ontvangen, 
waarvoor ze altijd heel dankbaar was. 
Op 2 december is zij in de Geertekerk 
herdacht. met een kleine kring mensen. 
Ze had haar lichaam ter beschikking van 
de wetenschap gesteld. Een kleindochter 
die haar grootmoeder niet heeft gekend 
woonde de dienst bij.
Nu heeft zij haar levenstocht volbracht. 
Moge zij voor eeuwig rust hebben gevon-
den.

Judith Fournier

Leven over de grens
De een gelooft overtuigd in een 
leven na de dood, een ander weet 
zeker dat er dan echt niets meer is. 
Daartussenin zijn allerlei tussenpo-
sities mogelijk. En het kan ook heel 
goed zijn dat je er nog nooit over 
hebt nagedacht. 

Het lijkt haast een taboe om het erover 
te hebben, maar wij vinden het belangrijk 
om dat wel te doen: nadenken over de 
grens. Ten eerste omdat het iets is wat 
ons vroeger of later allemaal zelf aangaat. 
Ten tweede heeft je manier van kijken 
naar het leven na de grens (of niet) ook 
consequenties voor hoe je nu in het 
leven staat. Hoe ga je om met afscheid, 
loslaten, angst? En waar zit je bron voor 
bemoediging?
In een minisymposium van drie opeen-
volgende avonden, op woensdag 4, don-
derdag 5 en vrijdag 6 maart, belicht ieder 
van de drie RGU-predikanten de thema-
tiek vanuit een eigen invalshoek. Ieder 
vragen ze bovendien een co-referent om 
op hun verhaal te reageren. De ervaring 
staat centraal. Er is natuurlijk de nodige 

ruimte voor onderling gesprek.
Het is het leukste om de drie avonden 
als geheel te volgen, omdat je elkaar dan 
een beetje leert kennen. Mocht dat niet 
lukken: er is geen enkel bezwaar als je 
één of twee avonden komt.
We beginnen om 18.00 uur; einde om 
20.30 uur. We eten eerst samen ons 
zelf meegebrachte brood op. Voor soep 
en drinken wordt gezorgd. Elke avond 
duurt tot 20.00 uur en vindt plaats op 
het Landelijk bureau van de Remon-
stranten, Nieuwegracht 27a, Utrecht. 
Kosten zijn er niet aan verbonden.
We zien je opgave graag tegemoet in 
een mailtje aan het kerkelijk bureau: 
rgu@geertekerk.nl.

bevindt. Daarbij wordt de ervaring ge-
noemd dat je je gedragen kunt voelen als 
je dit uitvoert.

Respect voor jezelf
Levenskunst hou je niet voor jezelf; het 
heeft met creativiteit, passie en inspiratie 
te maken. Als je zelf kansen hebt gehad 
om je te ontplooien, dan wil je dat ande-
ren die kans ook krijgen en dan zet je je 
voor hen in. 
Het is wel belangrijk om de balans te hou-
den tussen wat je aanvoelt als je levens-
opdracht en dat wat je aankan. Niemand 
heeft er iets aan als jij er onderdoor gaat. 
Grenzen stellen en respect hebben voor 
jezelf horen hier ook bij. Het is de kunst 
om je eigen plek te vinden tussen alle an-
deren, en daarin je eigenheid te beamen.

Minisymposium
We willen het thema levenskunst nog één 
keer terug laten komen: in het minisym-
posium dat gehouden wordt op 4-5-6 
maart. Thema: levenskunst over de grens. 
Zie elders op deze pagina.

Alleke Wieringa

Vervolg van pagina 3
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Gemeentemaaltijd en talentenveiling 
Graag willen we u nog even wijzen 
op het gele inlegvel in de Geerte-
brief van januari. Daarin informeer-
den we u over de Gemeentemaaltijd 
en Talentenveiling, die worden ge-
houden op vrijdagavond 27 maart 
a.s. vanaf 18.00 uur in de Geerte-
kerk. Noteert u deze datum in uw 
agenda!

We roepen u op om een dienst of talent 
aan te bieden of te vragen. Het gele inleg-
vel bevat ter inspiratie diverse suggesties 
en een opgaveformulier. Brief en formu-
lier zijn ook te downloaden via de website 
www.geertekerk.nl (nieuws / talentenvei-
ling).
Inmiddels hebben we al diverse mooie 
aanbiedingen ontvangen die straks in de 
veilinglijst worden opgenomen. Maar we 
zouden graag nog veel meer aanbiedingen 
krijgen. U kunt de formulieren tot 22 fe-
bruari inleveren in de box in de hal van de 
kerk of bij het kerkelijk bureau. 

Maaltijd met vertier
Als u geen dienst of talent kunt inbrengen, 
bent u natuurlijk evengoed hartelijk uitge-
nodigd voor de maaltijd en voor het bij-
wonen van de veiling. Er zitten vast zaken 
bij die u aanstaan en tijdens de maaltijd zal 

voor het nodige vertier worden gezorgd 
dat u niet mag missen. 
U kunt zich voor de gemeentemaaltijd op-
geven bij het Kerkelijk Bureau (rgu@geer-
tekerk.nl). De kosten voor de maaltijd zijn 
15 euro per persoon (excl. dranken).
We rekenen op de komst van u allen!

Andere activiteiten
In het gele inlegvel werden ook andere 
activiteiten genoemd:
-  een fietstocht (trappen en happen) in de 

regio op Hemelvaartsdag, donderdag 14 
mei; 

-  inzameling van waardevolle kunst en sie-
raden ter veiling in het najaar;

-  inzameling en verkoop van ‘brocante’, 
goede kleding en boeken. 

Al deze activiteiten worden georganiseerd 
om financiële middelen bijeen te brengen 
voor de inrichting van de Geertekerk 
(nieuwe stoelen), maar ze zijn ook be-
doeld om de onderlinge contacten tussen 
gemeenteleden te versterken. We reke-
nen op uw betrokkenheid en inbreng!

Namens de Werkgroep Fondsenwerving, 
Arthur Modderkolk

Uit de kerkenraad…

…van 14 januari 2015
@ Jongerenwerkster Eva Heezemans 
komt bij deze vergadering nader kennis-
maken. Ze is inmiddels actief binnen de 
Klub (jongeren vanaf 12 jaar) en zal bin-
nenkort in een kerkdienst worden voor-
gesteld aan de gemeente. 
@ Door de landelijke vriendwerfcam-
pagne zijn er bij de kerkdiensten nieuwe 
bezoekers te verwachten. Van belang is 
dat we ons een gastvrije gemeente tonen 
en de nieuwkomers aanspreken tijdens de 
koffie na de dienst. 
@ Vanaf de dienst van 1 maart staan de 
‘goddeeltjes’ centraal in de kerkdiensten. 
@ Leden en vrienden zullen worden op-

geroepen om namen op te geven van bij 
de RGU betrokkenen, die mogelijk in aan-
merking komen voor een bloemengroet 
uit de dienst.
@ Betsie Blom zal zeker zes weken uit 
de roulatie zijn wegens een voetoperatie. 
Aalke Blindenbach is elke dinsdagmorgen 
op het kerkelijk bureau aanwezig en zal 
verder alle e-mails beantwoorden. Wim 
Ulijn zet wekelijks de liturgieën in elkaar 
en Kitty van Leeuwen neemt tijdelijk een 
aantal andere taken van Betsie Blom over. 
@ Er is zorg over de veiligheid in de kerk. 
Tijdens en na afloop van de kerkdien-
sten moeten we alert zijn op insluipers. 
De kerk moet na afloop van de dienst 

zorgvuldig worden afgesloten. In verband 
daarmee zal het napraten na de dienst 
tijdig moeten eindigen. 
@ De brief van mevrouw C. Groustra, 
waarin zij haar zorg uitspreekt over het 
feit dat in onze gemeente nog niet is 
gesproken over de problematiek van de 
ongedocumenteerden, zal worden beant-
woord. De Diaconale Commissie heeft 
inmiddels een avond over dit onderwerp 
gepland op maandag 16 maart. 
@ De vrijwilligersbijeenkomst word 
voorbereid. Er zijn meer dan vijftig aan-
meldingen. 

Marian van Leeuwen-Scheltema,  
vice-voorzitter

Boetseren in  
veertigdagentijd
Op 21 februari aanstaande zal er een 
workshop ‘Boetseren in de veertig-
dagentijd’ gegeven worden. Na twee 
jaar Kruiswegstaties, zoeken we nu 
persoonlijke verdieping in de zogehe-
ten Zaligsprekingen uit het begin van 
Mattheus 5. 
Als je je verdiept in een tekst en met 
klei aan de gang gaat, komt er vanzelf 
concentratie en inkeer. Het resultaat 
is vaak verrassend en ontroerend. 
De workshop zal plaatsvinden in sa-
menwerking met kunstenares Elzelien 
Jansen in haar nieuwe atelier in Den 
Dolder. 
Kosten: €50,- voor materiaal én bege-
leiding. Graag opgeven vóór 12 februari 
bij ds. Alleke Wieringa, ook voor infor-
matie: alwieringa@lijbrandt.nl.
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De vierjaarlijkse Inspiratiedag van 
en voor Vrijzinnigen op 18 april in de 
Jacobikerk in Utrecht krijgt steeds 
meer vorm. Centraal op de dag 
staat de vraag hoe ons levensverhaal 
onze levensbeschouwing kleurt en 
andersom. 

Onze levensverhalen brengen lijn in onze 
levens; orde in de chaos. Ze helpen ons 
te verwoorden wie we zijn en betekenis 
te geven aan wat ons overkomt. Verha-
len kunnen ook bezielen en perspectief 
bieden. Zo vormt het Grote Verhaal – 
dat door meer mensen wordt gedeeld 
– mede onze (deels gemeenschappelijke) 
identiteit.
De kernvraag van de Inspiratiedag is 
daarom: aan welk grotere Verhaal verbind 
ik mijn persoonlijke verhaal? Waarom, 
waartoe en hoe? 

Miniconference 
Cabaretiere Sara Kroos opent de dag met 
een speciaal voor deze dag geschreven 
mini-conference. Emeritus-hoogleraar  
sociologie Christien Brinkgreve verhel-
dert in de centrale lezing de kracht en 
invloed van verhalen op individueel niveau 
en in hun maatschappelijke context. 

Willem Pekelder, televisierecensent van 
het dagblad Trouw, belicht de rol van de 
media, die in toenemende mate onze le-
vensverhalen en die van onze buren laten 
zien. De media, en met name televisie, 
lijken daarmee een vervanging te zijn van 
de verbinding en cohesie die we vroeger 
in onze woonomgeving en in organisaties 
ervoeren. 

Middagprogramma
’s Middags kunt u kiezen uit tal van work-
shops rond (levens)verhalen en zang, dans 
of theater. En natuurlijk kunt u elkaar ge-

durende de dag ook op andere manieren 
ontmoeten.  

Opgeven
Zie voor de meest actuele informatie 
www.inspiratie2015.nl; hier kunt u zich 
ook opgeven. Inspiratie 2015 is een sa-
menwerkingsverband van de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit, de Remon-
strantse Broederschap, de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten, de Vrijzinnigen 
Nederland (voorheen NPB) en Het Apos-
tolisch Genootschap.

Inspiratie 2015 met bekende gezichten

Schrijf de Chinese autoriteiten 
Na afloop van de kerkdienst 
van 8 februari kunt u een 
brief ondertekenen aan de 
Chinese autoriteiten, om 
die oproepen Ilham Tohti 

onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te 
laten en ervoor te zorgen dat hij de me-
dische zorg krijgt die hij nodig heeft.
llham Tohti kreeg op 23 september 
2014 levenslang omdat hij kritiek uitte 
op de overheid. Tohti is academicus 
en oprichter van de website Uighur 
Online. Hij schreef diverse artikelen 
over de systematische discriminatie en 

onderdrukking van de Oeigoeren in de 
Xinjiang Oeigoerse Autonome Regio 
(XUAR). Om die reden is zijn website 
meerdere keren geblokkeerd. 
Ilham Tohti heeft geen strafbaar feit ge-
pleegd, maar gaf publiekelijk zijn mening 
over het Chinese overheidsbeleid. Am-
nesty beschouwt hem daarom als ge-
wetensgevangene. Hij krijgt geen goede 
behandeling in de gevangenis en heeft 
mogelijk medische zorg nodig. Mogen 
we 8 februari weer op u rekenen?

Werkgroep Amnesty International

High Tea filosofisch
De eerstvolgende bijeenkomsten van de 
High Tea, onder leiding van Paul de Roy 
en Ilse Bulhof, zijn op woensdag 18 febru-
ari en op 18 maart in het klaslokaal aan 
het Klein Geertekerkhof 6. Beide keren 
van 15.30 tot 16.45 
uur. Let op: De bij-
eenkomst van 18 
maart is niet in het 
klaslokaal. Op die 
datum zijn we te 
gast bij de Nikola-
Kommuniteit aan 
de Maliesingel 63.

Socioloog Christien Brinkgreve
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Bij onze inkomende stukken zat een aan-
tal reacties die we graag met u delen. 
Uit een brief van Stichting Nour (www.
stichtingnour.nl): ‘…een gift van u ontvan-
gen, van € 375. U kunt zich voorstellen 
hoe blij wij daarmee zijn! Namens ons 
bestuur, namens de vrijwilligers in Ne-
derland en Marokko en natuurlijk vooral 
namens de kinderen en hun ouders, voor 
wie wij ons inzetten, wil ik u daarvoor van 
harte bedanken!’
Stichting Nour, die actief is in zowel Ma-
rokko als Nederland, helpt ouders om 
hun kinderen met een ontwikkelings-
stoornis een kans op ontwikkeling te 
bieden.

Van SAVIZ (www.saviz.nl) in reactie op het 
ontvangen geld voor de telefoonkaarten-
actie:
‘In dank bevestigen wij bij dezen de ont-
vangst van de collecte opbrengst Geerte-
kerk( …) Wij zijn u zeer dankbaar, dat u 
op deze wijze het werk van onze Stichting 
Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelin-
gen in Zeist mede mogelijk maakt.’ 

Uit een bericht van Stichting Toevlucht 
(www.toevluchtutrecht.nl): ‘... dat Stich-
ting Toevlucht op 31 december een gift 
van de Diaconie van de Remonstrantse 
Gemeente Utrecht ontving. Namens 
Stichting Toevlucht hartelijk dank!’
Stichting Toevlucht biedt een groep on-
gedocumenteerde mannen in de stad een 
slaapplaats. 

Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl) be-
dankte voor de bijdrage voor het onder-
wijs aan Dali-kinderen in India. Dit betrof 
de opbrengst van het diaconale deel van 
de collecte op Kerstavond. Uw bijdragen 
voor Villa Vrede (www.villavrede.nl) en de 
Stichting Tear (www.tear.nl) ten behoeve 
van vluchtelingen in Noord-Irak werden 
eveneens met een bedankje beantwoord.

Zoals u weet, gaan we ook regelmatig 
in op individuele verzoeken voor steun, 
financieel of in praktische zin. Bij de 
mensen om wie het gaat treffen we vaak 
opluchting als we iets hebben kunnen 
betekenen. Die opluchting mag ook u zich 
aantrekken.

Collecte op 4 januari; INLIA
Het Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven ten behoeve van Asielzoe-
kers vormde op de eerste zondag van 
januari ons collectedoel. Te midden van 
alle commotie rond het asielbeleid en de 
(mogelijke) gevolgen daarvan, neemt IN-
LIA stelling. De strategie die INLIA kiest 
is het bieden van noodhulp aan mensen 
zonder papieren, naast het ondersteunen 
en adviseren van de aangesloten kerkge-
meenschappen over activiteiten voor deze 
groep. 
INLIA bundelt krachten en weet invloed 
uit te oefenen op alle niveaus, van individu 
tot Europa. Het is een goede zaak dat er 
380 euro naar INLIA kon worden over-
gemaakt. 

RGU en de eigen activiteiten voor ongedocu-
menteerden
In de Diaconale Geluiden van januari was 
op een rijtje gezet, wat we als gemeen-
schap doen in het kader van de problema-
tiek van mensen zonder papieren. Daarin 
werd onder andere kort gemeld, dat we 
als diaconie hoopten binnen de RGU 
iemand te vinden om zitting te nemen in 
het bestuur van de Stichting Dienstverle-
ning voor Buitenlanders (SDB). Tot onze 
vreugde heeft Lenna Vromans zich bereid 
verklaard om deze taak op zich te nemen.
Lenna heeft geen andere binding met de 
RGU dan het feit dat ons gemeentelid 
Dieuwke Piebenga haar leidinggevende is. 
Zij is echter zozeer betrokken bij vluchte-
lingen en hun problematiek, dat wij haar 
graag bij het bestuur van de SDB hebben 
aanbevolen. Na een master Refugees 
Studies deed ze een stage bij de United 
Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) en werkte ze voor diverse on-
afhankelijke organisaties (o.a. FairWork en 
Kids Rights). 

Thema-avond op 16 maart
Als je zo de berichten in deze rubriek 
leest, krijg je de indruk dat we ons als 
gemeenschap echt aangesproken voelen 
op onze verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de situatie van asielzoekers. Maar wat 
doen we met die gevoelde verantwoor-
delijkheid? Hoe concreet zijn we in onze 
activiteiten? Zijn er nog andere dingen die 
we kunnen doen? Hoe denkt u daarover? 
We willen over dit soort vragen graag 
met u in gesprek. Daarom zijn we begon-
nen met de voorbereidingen voor een 
gemeenteavond rond dit thema. Noteer 
maandagavond 16 maart alvast in uw 
agenda! De avond zal plaats vinden in de 
Geertekerk en begint om 20.00 uur.

Namens de Diaconale Commissie,  
Marijke Kools

Diaconale Geluiden

Misschien iets voor u?
In deze rubriek treft u de concrete en actuele vraag alsmede enkele gegevens van een 
Utrechts initiatief waarvoor al eerder uw aandacht is gevraagd. 

Gevraagd Naam Gegevens

Vrijwilliger voor de ontwik-
keling van sportactiviteiten

Goed werkende computers

Villa Vrede 
Wijnesteinlaan 4, 
Utrecht

wo, do en vrij 
10–17 u
06-23166284
E-mail: villavrede@gmail.com
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De jaarlijkse actie- en collecteweek 
van Amnesty International is dit jaar 
van 1 tot en met 7 maart. Amnesty 
zet zich in voor slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen wereld-
wijd. Om onafhankelijk te blijven, 
neemt Amnesty geen geld aan van 
overheden. Daarmee is de organisa-
tie afhankelijk van donaties. 

In 2014 leverde de collecteweek 
€ 1.620.000 op. Met het ontvangen geld 
wordt onderzoek gedaan en worden ac-
ties mogelijk gemaakt. Verder is Amnesty 
actief in het voeren van lobbies om de na-
leving van de mensenrechten bij beleids-
makers op de agenda te krijgen, verzorgt 
voorlichting, levert lesmateriaal etc. Er 
zijn goede resultaten geboekt door al 
deze inspanningen. Wilt u daar meer over 
lezen, gaat u dan op internet eens naar 
www.amnesty.nl. 
Net voor kerst bijvoorbeeld, op 24 
december, trad het internationale Wa-
penhandelverdrag in werking. Dat is het 
eerste verdrag waarin is vastgelegd dat bij 
elke wapentransactie de gevolgen voor de 
mensenrechten moeten worden meege-
nomen. Het verdrag is wettelijk bindend 
en kent strenge bepalingen om een einde 
te maken aan de wapentoevoer aan dubi-
euze landen.

Twintig jaar inspanningen
Vijf van de tien grootste wapenexpor-
teurs ter wereld – Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk 
– behoren tot de zestig landen die het 
Wapenhandelverdrag inmiddels hebben 
bekrachtigd. Het heeft twintig jaar inspan-
ningen gevergd van Amnesty en andere 
betrokken organisaties om tot dit resul-
taat te komen. De inspanningen worden 
voortgezet om onder andere ook de 
Verenigde Staten, als grootste producent 
en exporteur van wapens, het verdrag te 
laten ondertekenen.
In De Geertekerk wordt op zondag 1 
maart voor Amnesty International gecol-
lecteerd.

Marijke Kools

Actieweek Amnesty Parijs en de cantorij
Op donderdagavond 8 januari werd de 
wereld geraakt door alle heftige gebeur-
tenissen in Frankrijk. Zoals gewoonlijk 
kwam de cantorij bijeen voor de weke-
lijkse repetitie. Terwijl de klokken van de 
Domtoren werden geluid, verzamelden 
zich de mensen voor de manifestatie die 
door de politiek was geïnitieerd. Aan deze 
stemming konden we onmogelijk voorbij-
gaan. Om deze reden sloten we de repeti-
tie af met onderstaand aangepast gedicht:

Ruimte voor elke integere vraag,
voor alle wijsheidstradities,
voor iedere zinvolle zoektocht naar Gelijk-
 waardigheid.
Geweld inruilen voor Verdraagzaamheid,
stokpaardjes voor samenspel,
blinde vlekken voor blikverruiming,
particularismen voor gemeenschapsdenken.

(bron: ‘Om tot je Bestemming te komen’; 
Nikola-kommuniteit )

Na afloop ontstond spontaan een mo-
ment van stilte en was onze onderlinge 
verbondenheid goed voelbaar. 

Gerda Faddegon

Verbijstering en 
verwondering
Op vrijdag 20 februari om 20.00 uur hou-
den we de tweede documentaireavond in 
het schoollokaal van de Geertekerk.
Dit keer geen TED-talks. Deze tweede 
avond gaat over verwondering. Verwon-
dering als een soort tegenhanger voor de 
verbijstering, die vaak wordt opgeroepen 
door nieuws, documentaires en krantenbe-
richten. We gaan naar twee filmfragmenten 
kijken en daarnaast ook luisteren naar de 
wondere wereld van hout. Wat doet ver-
bijstering met ons, wat doet verwondering 
met ons? Daarover zal het gaan.
U kunt zich aanmelden bij het kerkelijk 
bureau of bij Christine Sluyterman, tel. 
030-2735214, e-mail chr.sluyterman@
tiscali.nl.

11 mrt: Arminiaanse high tea, 15.00 uur 
in de Geertekerk
18 mrt: Gesprekskring Christelijke  
spiritualiteit en levenskunst, olv ds. G.J.J. van 
Hiele, 10.00 uur Lingedijk 103 Tricht
18 mrt: Hoe verzilver je de vergrijzing? 
olv Jan-Willem Nieuwenhuijsen,  
14.00 uur in de Geertekerk 
18 mrt: High Tea filosofisch, olv Ilse 
Bulhof en Paul de Roy, 15.30 uur in het 
klaslokaal, Klein Geertekerkhof 6 
18 mrt: Centraal-contactledenleden-
vergadering, 13.30 uur in de Geertekerk.
21 mrt: Landelijke Ontmoetings- en 
oefendag voor contactleden, 10.15 tot 
16.00 uur in de Geertekerk 

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

Agenda Vervolg van pag. 10

Oefenenen en 
ontmoeten
‘Psychische problematiek en levens-
kunst’. Dat is het thema van de lande-
lijke oefen- en ontmoetingsdag voor 
contact-(bezoek/schakel/diaconie)leden, 
die op zaterdag 21 maart wordt gehou-
den in de Geertekerk.
De dag begint met een interactieve ken-
nismaking. Daarna beeldt theatermaker 
Thomas Borggrefe het dagthema in zijn 
spel uit. Het overgrote deel van deze 
dag is gevuld met workshops en we slui-
ten af met een korte viering.
Tijd: van 10.15 uur tot 16.00 uur; kerk 
open om 9.45 uur. De kosten bedragen 
€ 15,00 (incl. koffie, thee, lunch).
Opgeven kan vóór 14 maart bij het 
Landelijk Bureau Remonstranten (ook 
RGU-leden: graag opgeven voor deze 
dag), e-mail info@remonstranten.org; 
telefoon 030-231 6970.
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Femke Stock geeft lezing
De Evangelisch-Lutherse Gemeente 
nodigt u graag uit voor een lezing 
(annex discussie) van Femke Stock 
op zondag 15 februari. Thema: Hoe 
thuis is thuis?

Voor haar promotieonderzoek heeft 
godsdienstwetenschapper Femke Stock 
diepte-interviews gehouden met tweede-
generatie Marokkaanse en Turkse Neder-
landers. In het open gesprek onderzocht 
ze wat voor hen ‘thuis’ en ‘hun wortels’ 
betekenen. Hoe voelen zij zich thuis in 
hun land van herkomst (of herkomst van 
hun ouders) en in Nederland? 
Zeker na de slachting in Parijs en de 
weerslag die de reacties hebben op de 
islamitische medelanders, is het zinvol ons 
te verdiepen in de binnenkant van Marok-

kaanse en Turkse medeburgers. En wat 
betekent dat begrip ‘thuis’ eigenlijk voor 
onszelf? 
Samen met Femke Stock krijgen we daar 
op 15 februari meer zicht op. Locatie is de 
Evangelisch-Lutherse kerk, Hamburger-
straat 11. Graag tot ziens!

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 (Paasnum-
mer) verschijnt op 20 maart. Kopij 
inleveren op uiterlijk donderdag 5 maart 
vóór 10 uur v.m.

Adressen en colofon

Verdieping in Transsylvanië
Ooit een retraite in Transsylvanië gedaan? 
In die fascinerende regio organiseren Tina 
Geels en Florus Kruyne van 9 tot 16 mei 
‘Het gaat om jouw weg’, met workshops 
gericht op jouw proces van geestelijke ver-
dieping en bewustwording: mindfulness-
oefeningen, dansmeditatie, elementen uit 
de compassietraining en yoga. Daarnaast 
is er alle ruimte voor onderlinge uitwisse-

ling en ontspanning. Halverwege de week 
wordt er een excursie aangeboden: je 
leert de oude tradities van de Hongaren 
in Roemenië kennen. 
Je bent welkom - ook als dit een eerste 
kennismaking is met meditatie en dans.
Voor nadere informatie: stuur een mailtje 
naar kruyne@planet.nl of cm.geels@
planet.nl. 

Unitariërs op bezoek
Being liberal in an illiberal age, oftewel: hoe 
houdt vrijzinnigheid zich staande in de hui-
dige tijd? Over dat thema wil onze part-
nergemeente in Transsylvanië, Roemenië, 
met leden van de RGU in gesprek gaan. 
Van 3 tot en met 8 oktober zal een kleine 
delegatie van de Unitarische Gemeente 
in Saint George ons bezoeken. Predikant 
Florus Kruyne leidt op 4 oktober de 
dienst. Een programma voor de volgende 
dagen moet nog ingevuld worden. 
Wij verheugen ons op deze ontmoeting, 
doordrongen van de hechte band die al 

meer dan tien jaar tussen deze Unitari-
sche Germeente en de RGU bestaat. Wij 
verwachten dat onze gasten en de Geer-
tekerkers elkaar zullen vinden en bemoe-
digen vanuit hun gedeelde vrijzinnigheid. 
Bij een partnercontact is de betrokken-
heid en inzet van velen in de gemeente 
onmisbaar. Wij hopen op uw medewer-
king bij de voorbereiding en realisering 
van dit bezoek. 

De werkgroep Roemenië, Wim Edelman,  
Piet Pols, Mariken Hanke van Peursem,  

Iris Wevers
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23, 
Aanvang 10.30 uur
15 feb  ds. A.L. Wieringa, Woord en Tafel, 

Verteluur
22 feb  Do-Re dienst, ds. I. Reinhold, begin 

40-dagentijd, mmv Geertecantorij
01 mrt  ds. P. Dronkers
08 mrt  ds. A.L. Wieringa, Verteluur, crèche
15 mrt  ds. F. Kruyne

Remonstrantse werkgroep West-
Betuwe
R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen
Aanvang 09.30 uur
01 mrt ds. M. de Klerk-Bets

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 
Amerongen/Leersum
Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang : 10.30 uur
(1e, 3e, 5e zondag + kerkelijke feestdagen)

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

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

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

Kerkdiensten 

Concerten in de Geertekerk

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).

15 feb  
dhr. J. Bergstra tel. 030-252 0169
22 feb  
dhr. A. Swertz tel. 030-252 0169
01 mrt  
mw. M. Smits tel. 06-831 71078
08 mrt  
mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335 
 (06-525 46956)
15 mrt  
dhr. C.P.M. Görts tel. 030-691 9538

Agenda

Zaterdag 14 februari – 20.15 uur
Meesters & Gezellen: vier ervaren en 20 
jonge musici zingen koorwerken – zeer 
divers repertoire. Info: www.tettix.nl
Donderdag 26 februari – 20.00 uur 
Consortmuziek van J. Dowland en A. 
Holborne Infernum in Paradise. Gamba-
muziek door Musicall Humors
Info: www.oudemuziek.nl 
Zondag 1 maart – 19.30 uur
Utrechtse Bachcantatedienst, can-
tate Wer nur den lieben Gott lässt walten 
(BWV 93) van J.S. Bach
Info: www.bachcantates-utrecht.nl
Zaterdag 7 maart – 16.30 uur (uitvoe-
ring). Twee grootse koorwerken (24- en

30-stemmig) van Daan Manneke
Info: www.haagsrenaissancekamerkoor.nl
Zaterdag 14 maart – 20.15 uur
Passieconcert van de Koninklijke 
Utrechtse Oratoriumvereniging. Werk 
van A. Boboncini, J. Rheinberger, A. 
Caldara en J.L. Bach. Info: www.ko-
vutrecht.nl
Zaterdag 21 maart – 19.30 uur 
Matthäus Passion van J.S. Bach door vo-
caal ensemble Vivavoce met Gonny van 
der Maten op orgel. Info: www.vivavoce.nl
Zondag 22 maart – 15.00 uur
Het Orkest Amsterdam met Tod und Ver-
klarung van R. Strauss en Pianoconcert nr. 
2 van J. Brahms. Info: www.hetorkest.nl

16 feb: Cursus Wijzer worden van verdriet 
en rouw, olv Marianne Smits en ds. Florus 
Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk
17 feb: Cursus Dansmeditatie, olv Nelien 
van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk
18 feb: Gesprekskring Christelijke spiritua-
liteit en levenskunst, olv ds. G.J.J. van Hiele, 
10.00 uur Lingedijk 103 Tricht
18 feb: High Tea filosofisch, olv Ilse Bulhof 
en Paul de Roy, 15.30 uur in het Klaslo-
kaal, Klein Geertekerkhof 6
19 feb: Bijbelcursus Van kaft tot kaft?!,  
olv ds. Alleke Wieringa, 10.00 uur in de 
Geertekerk
20 feb: Samen documentaires kijken, 
20.00 uur in het Klaslokaal, Klein 
Geertekerkhof 6
21 feb: Boetseren in de veertigdagentijd, 
olv ds. Alleke Wieringa, 09.30 u. in Atelier 
Elzelien Jansen, Dolderseweg 164, Den 
Dolder (kosten € 50,-)
28 feb: Dansdag, olv Brigitte Stufkens, 
10.00 uur in de Geertekerk, (à € 25,-)
03 mrt: Cursus Dansmeditatie, olv Ne-
lien van Doorn, 10.00 uur in de Geerte-
kerk

Lees verder op pag. 8


