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20 maart. Palmzondag 
Lucas 19:29-40 
De Stille Week begint met luid gejuich 
en bravoure. Het is bijna Pesach. Net als 
heel veel anderen is Jezus met zijn leer-
lingen naar Jeruzalem getrokken. Daar 
willen ze de traditionele paasmaaltijd 
nuttigen om zo de uittocht uit Egypte te 
gedenken. Maar als Jezus op een veulen 
de poort binnenrijdt, wordt er geroepen: 
‘Gezegend hij die komt in de naam van 
de Heer’. De Farizeeën klagen over deze 
ontvangst, maar Jezus zegt: als de mensen 
zouden zwijgen, zouden de stenen het 
uitschreeuwen. 
24 maart. Witte Donderdag
Lucas 22:14-20
Jezus viert met zijn leerlingen Pesach. 
Normaal gesproken een vrolijke avond, 
maar er hangt een grauwsluier over de 
feestelijke bijeenkomst. Het wordt het 
laatste avondmaal van Jezus. 
25 maart. Goede Vrijdag 
Lucas 23:38-47 
Het ‘gezegend hij die komt in de naam van 
de Heer’ galmt nog na door de straten 
van Jeruzalem, maar Jezus, de Gezalfde, 
door God gezonden, hangt aan het kruis. 
En sterft. 
27 maart. Pasen 
Marcus 16:1-8
Verdrong de halve stad zich een week 
eerder nog bij de intocht van Jezus, nu 
zijn er nog maar een paar mensen die zich 
om zijn lot bekommeren. Drie vrouwen 
hebben olie gekocht voor de Gezalfde. 
Als ze bij het graf komen blijkt het leeg. 
‘Ze gingen naar buiten en vluchtten bij 
het graf vandaan, want ze waren bevangen 
door angst en schrik. Ze waren zo erg 
geschrokken dat ze niemand iets zeiden’. 
Daarmee wordt het even helemaal stil. 

3 april. Eerste zondag na Pasen
Lucas 24:13-35
Het is goed dat Pasen nog even voort-
duurt en dat we nog een poosje in de 
buurt van het mysterie blijven. In Lucas 
24 lezen we het beroemde verhaal van de 
Emmaüsgangers. Herkennen we Jezus in 
ons midden? Herkennen we de aanwezig-
heid van het goddelijke in ons midden, in 
de ander en ook in onszelf? Altijd gaat het 
weer om hetzelfde in de Evangeliën: om 
het opengaan van de ogen en wat daar-
mee verbonden is: de verwijding van het 
hart. Er valt werkelijk iets anders te zien. 
Er gaat veel voorbij aan onze gewoonte-
blik. 
10 april. Tweede zondag na Pasen
Lucas 24:35-48
Van mij hoeft het niet: bewijzen dat Jezus 
weer fysiek in leven is en gebakken vis kan 
eten. Dat hij na zijn dood wordt waarge-
nomen en ervaren als de Levende. Het 
kán niet zo zijn dat iemand die zo vervuld 
was van Licht & Liefde zomaar wordt uit-
gewist.
17 april. Derde zondag na Pasen
Johannes 10:22-30
Er is in deze tekst al heel wat theologie 
binnengeslopen. Het helpt niet om in con-
tact te komen met de historische Jezus en 
zijn ‘spirit’. De theologische lading schept 
eerder afstand. Het blijkt in ieder geval, 
toen al en tot op de dag van vandaag, 
uitermate gemakkelijk om een verkeerd 
beeld van Jezus te krijgen – een beeld dat 
meer zegt over de geest van iemand dan 
over Jezus zelf. Zo was en is Jezus in een 
mysterie gehuld.
Pieter Dronkers (t/m 27 mrt) / Florus Kruyne

Leesrooster Geertebrief
voortaan digitaal 
Dit is de laatste keer dat de 
Geertebrief per post naar alle leden 
en vrienden wordt gestuurd. Vanaf de 
volgende uitgave zal het overgrote deel 
van de RGU’ers de Geertebrief digi-
taal en per e-mail ontvangen. Alleen 
degenen die niet beschikken over een 
mailadres blijven per post de papieren 
versie ontvangen.
Deze wijziging staat in het kader van de 
reeds eerder aangekondigde maatrege-
len om de financiën van de RGU weer 
gezond te maken. We hopen dat ieder-
een snel gewend is aan deze nieuwe en 
moderne manier van communiceren.
Uiteraard zijn we benieuwd naar uw 
ervaringen; op rgu@geertekerk.nl 
kunt u ons laten weten wat u van deze 
verandering vindt. Dat kan natuur-
lijk ook per brief: kerkelijk bureau, 
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht.

Namens de kerkenraad,  
Gert-Jan Schmal (voorzitter) 

Paasontbijt in  
de kerk 
Op Paasochtend is 
er een bring-your-
own Paasontbijt 
in de Zuidfoyer 
van Geertekerk. 
Voor koffie, thee, 
sinaasappelsap en 
paasbrood wordt 
gezorgd. Alle andere etenswaren en 
drinken graag zelf meebrengen. We 
beginnen om 9.00 uur precies met het 
aansteken van de Paaskaars. Daarna is 
er alle tijd om lekker te ontbijten. 
Om te weten hoeveel koffie we 
moeten zetten: graag aanmelden via 
pieterdronkers@gmail.com.
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Geweld. Dat was het 
thema van de zondagse 
bijbellezingen in de 
Veertigdagentijd in de 
Geertekerk. De verha-
len gingen over Mozes 
die steeds op een andere 
manier met geweld gecon-
fronteerd werd: geweld 
van machthebbers, van de 
kant van God, het geweld 
in hemzelf.

In de bijbel krijgt niet alleen 
Mozes met geweld te maken. 
Het is een centraal thema 
door alle bijbelboeken heen. 
Voor sommige mensen is dat 
een reden om de bijbel terzij-
de te schuiven: ze vinden hem 
te gewelddadig voor een boek 
dat inspirerend wil zijn. 
Voor mij is dat geweld juist 
deel van de kracht van de 
bijbel: de erkenning van het 
bestaan van geweld in de 
wereld en in jezelf. De bijbel is 
geen lief boek dat in roze let-
ters geschreven is. Het is geen 
mantel der liefde die het boze 
en het kwade toedekt. Het 
laat de wereld zien zoals die is: 
in alle schoonheid, maar ook 
vol met destructieve krachten. 

Niet te vermijden
Omdat geweld zowel in de bijbel als in het gewone leven een 
realiteit is, komt het thema regelmatig op zondagochtend aan 
de orde. Bij de voorbereidingen voor de kerkdienst vind ik dat 
nog weleens een worsteling. De zondagochtend lijkt vooral een 
moment om het leven te vieren: zeker nu de bomen aan de sin-
gel uitlopen en het zonlicht de kerk binnen straalt. Gelukkig heb-
ben heel veel mensen heel veel dagen in het jaar niet direct zelf 
met geweld te maken. Of dat nu fysiek of mentaal is: of het nu 
een slopende ziekte, een traumatische ervaring of een oorlogs-
situatie is. Moet je dan op zondag de pret bederven door over 
geweld en lijden te beginnen?
Toch, juist in de Veertigdagentijd past het om bij geweld stil te 
staan. Omdat heel veel mensen wél geconfronteerd worden met 

ziekte en trauma’s. Zeker in 
de stille week voor Pasen is 
geweld een niet te vermijden 
thema. Ondanks die mooie 
bomen aan de singel. In deze 
week gaat het over de des-
tructie van een mens. Als 
held binnengehaald, wordt 
Jezus laagje voor laagje van 
zijn waardigheid ontdaan. 
Hij wordt bespot, belachelijk 
gemaakt, tentoongesteld, 
gegeseld en aan het kruis 
gehangen. Om uiteindelijk ver-
laten en gebroken te sterven. 
Indrukwekkend invoelbaar 
gemaakt in de passies die deze 
weken worden opgevoerd: het 
gruwelijke verhaal over een 
onschuldig mens die door de 
systemen vermorzeld wordt. 
Het verhaal dat steeds weer 
de totale verbijstering weet 
op te roepen: over dat het 
allemaal zomaar kon, dat men-
sen het lieten gebeuren. Het 
zijn misschien wel de meest 
zwarte bladzijden uit de bijbel. 

En dan, opeens is er de bevrij-
ding van de paasmorgen: het 
moment dat het graf leeg is en 
een nieuw begin zich aankon-
digt. Het verhaal van de hoop 

en het geloof dat het geweld in deze wereld niet onvermijdelijk 
is: niet het laatste woord heeft. Dat protest en verzet mogelijk 
en zinvol zijn. Pasen vieren is het ultieme protest tegen geweld. 

Pieter Dronkers

Verwisseld
Het hoofdartikel in het vorige nummer (‘Dubbele loyaliteit’) 
was niet van de hand van Pieter Dronkers, het kwam van 
Alleke Wieringa. Excuus voor de redactionele vergissing, 
Alleke en Pieter! (red.)

Paasprotest
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Kamerkoor concerteert
Op donderdag 10 april om 16.00 uur geeft 
het kamerkoor van de Geertecantorij 
een middagconcert in de Geertekerk. 
Dit twee jaar geleden opgerichte koor 
bestaat uit jonge, geoefende zangers. Het 
staat onder leiding van Geertekerkcantor 
Maarten van der Bijl. 
Tijdens het concert op 10 april laat het 
koor u kennismaken met een veelkleurig 
kerkmuzieklandschap. Op het programma 

staat muziek uit Nederland, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Noorwegen en Rusland. 
Ook in de tijd wordt een grote beweging 
gemaakt: het ene stuk is geschreven in de 
middeleeuwen, van het andere is de inkt 
nog maar net opgedroogd. Met medewer-
king van de huisorganist van de cantorij, 
Ere Lievonen, en diverse solisten.
Toegang gratis, wel is er een collecte voor 
de onkosten. U bent van harte welkom!

Verteluur rond Pasen

Pasen staat alweer voor de deur. 
Kinderen en leiding van het 
Verteluur kunnen weer uitkijken 
naar mooie diensten, die we op de 
ons vertrouwde wijze vieren. 

Allereerst de dienst met Palmpasen, op 
zondag 20 maart. We beginnen vanwege 
de tijd meteen in onze eigen ruimte. De 
kinderen krijgen het verhaal te horen van 
de intocht in Jeruzalem en daarna gaan 
we Palmpasenstokken knutselen. We ver-
sieren ze tijdens de dienst. De kinderen 
nemen zelf van huis een Palmpasenstok en 
een broodhaantje mee. 

Aan het einde van de dienst gaan we de 
kerk in met de kinderen, terwijl we het 
liedje ‘ Stap voor stap’ zingen. Na de 
dienst gaan we naar het Bartholomeus 
Gasthuis om met de stokken daar bloe-
men te brengen en een liedje te zingen. 
Niet alle kinderen hoeven mee, maar wie 
wil, kan mee. Vanaf kwart voor twaalf zul-
len we drie afdelingen bezoeken. 

Paasmaaltijd
Op zondag 27 maart volgt dan Pasen zelf. 
We beginnen in de kerk en gaan vervol-
gens naar onze eigen ruimte. Daar beste-
den we uiteraard ruim aandacht aan de 
boodschap van Pasen en aan alle symbo-
liek die daarbij hoort. En we gaan samen 
een Paasmaaltijd nuttigen. 

Komende verteluren
Na Pasen is er dit seizoen nog Verteluur 
op de volgende zondagen: 10 april 
(dienst woord en tafel), 17 april, 15 mei 
(Pinksteren, welkom nieuwe vrienden en 
leden, dienst Woord en tafel), 29 mei, 
19 juni (afscheid oudste kinderen, dienst 
Woord en tafel), 3 juli. Op 11 september 
(startzondag) begint het nieuwe seizoen.  
Wees welkom!

Leiding Verteluur

Rondleiding 
langs Kruisweg-
schilderijen 
Gedurende de Veertigdagentijd hangen 
schilderijen van René Rosmolen, geba-
seerd op de Kruisweg, in de gemeen-
tezaal van de Doopsgezinde kerk en 
de kerkzaal van de Lutherse kerk. Elke 
zondag na afloop van de kerkdiensten zijn 
deze Kruiswegstaties te bezichtigen. Op 
zondag 13 maart kunt u bovendien een 
begeleide rondgang maken langs alle schil-
derijen. Deze begint in de Lutherse Kerk, 
Hamburgerstraat 9, om 12.00 uur. 
De predikanten van beide gemeen-
ten, Christiane Karrer en Carolien 
Cornelissen, zullen een toelichting geven 
bij de Kruisweg in het algemeen en de 
schilderijen van René Rosmolen in het bij-
zonder. Daarna lopen we langs de staties. 
Bij elke statie zullen we stilstaan voor een 
moment van meditatie. Halverwege de 
rondgang luisteren we naar muziek voor 
de Lijdenstijd, uitgevoerd door de orga-
nist Anton Visser. Vervolgens lopen we 
samen naar de Doopsgezinde Kerk waar 
we de tweede serie van zeven staties zul-
len bekijken. 
U bent van harte welkom. 
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Diaconale geluiden
In de Klupdienst op 7 februari namen de 
leden van de Klup ons mee in hun bele-
ving van wat inspiratie is, en waaruit je die 
kunt putten. Ze lieten een mooi breed 
scala aan inspiratiebronnen zien. Goed 
binnen die opzet paste ook het doel dat 
ze hadden gekozen om geld voor in te 
zamelen. De opbrengst ging naar stichting 
Kpare in Ghana, een stichting die door de 
oudoom van een van de Klupleden in het 
leven is geroepen. 
Voor stichting Kpare werd € 342,- bijeen-
gebracht om het bedrijven van duurzame 
landbouw in het noorden van Ghana mee 
te ondersteunen. Noord Ghana is een 
gebied waar gebrek aan goede voeding 
aan de orde van de dag is. Zie ook www.
kpare.nl.

Samen koken en eten; doet u mee?
In de vorige Diaconale geluiden kon u 
lezen over het initiatief om een gezamen-
lijke maaltijd voor en met asielzoekers in 
de Geertekerk te organiseren. Op dins-
dag 12 april gaat de maaltijd plaatsvinden. 
Huize Molenaar, sinds januari van dit jaar 
exploitant van de Geertekerk, reageerde 
tot onze blijdschap met instemming op 
dit initiatief. Het bood zelfs aan kosteloos 
het menu te bedenken en de gezamenlijke 
bereiding te begeleiden, terwijl voor de 
ingrediënten alleen de kostprijs 
wordt gerekend. 
Qua verdeling van de gasten den-
ken we aan ongeveer 10 tot 15 
mensen uit de gemeente en 25 tot 
35 vluchtelingen. De kosten voor 
gemeenteleden zijn € 15,-. Overige 
onkosten worden uit de diaconale 
pot aangevuld. 
Om deze maaltijd mogelijk te 
maken is ook vervoer nodig voor 
de mensen uit de opvang. We heb-

ben dus tevens behoefte aan wat mensen 
die voor personenvervoer willen zorgen. 
Mocht u mee willen doen, mailt u dan 
alstublieft naar robbert.bodegraven@
zonnet.nl of marijkekools@planet.nl o.v.v. 
‘gezamenlijke maaltijd RGU, of meldt u 
aan na de zondagsdienst. Zie hieronder.

Drempel verlaagd
Na de dienst op een aantal zondagen in 
februari en maart zit er in de hal iemand 
met een laptop, om u te helpen met het 
aanmelden voor een activiteit t.b.v. vluch-
telingen of voor bovengenoemde maaltijd 
in de RGU. (Wanneer dit het geval is, 
wordt het tijdens de dienst aangekon-
digd.) Dit met de bedoeling de drempel te 
verlagen. Soms wil je wel iets doen, als je 
hoort waaraan behoefte is. Toch kom je 
er om welke reden dan ook niet aan toe 
om uit te gaan zoeken hoe en waar je je 
kunt aanmelden. Dat willen we makkelij-
ker maken.
Op zondag 28 februari is dit voor het 
eerst gedaan en een aantal van u heeft 
zich voor de maaltijd opgegeven, of inge-
tekend voor een activiteit via een van de 
sites. Fijn! 

Project van de maand: Hospice Heuvelrug
De eerste zondag van de maand col-

lecteren we voor een specifiek, nader 
toegelicht doel. Op de andere zondagen 
collecteren we ‘voor de diaconie’. Met 
dit geld ondersteunen we een aantal 
projecten die een jaarlijks bedrag van de 
RGU krijgen. Via deze rubriek willen we 
ook deze projecten onder uw aandacht 
brengen. 
Hospice Heuvelrug is een kleinschalig 
gastenhuis, waar liefdevol respectvolle 
zorg wordt geboden aan mensen voor wie 
het onmogelijk of niet wenselijk is om de 
laatste levensfase thuis door te brengen. 
Als High Care hospice biedt het hoog-
waardige palliatieve zorg aan ongeneeslijk 
zieken. Er is dag en nacht professionele 
verpleegkundige zorg, naast het team van 
vaste medewerkers en geschoolde kook- 
en zorgvrijwilligers. Met elkaar komt men 
in een huiselijke ambiance zoveel mogelijk 
tegemoet aan de wensen van de gasten, 
met oog voor de (psycho)sociale, emotio-
nele en/of spirituele aspecten. 
Het is een veilig huis, waar de gast cen-
traal staat en waar ook ruimte is voor de 
naasten. Niet alleen door het overnemen 
van zorgtaken, maar ook door ondersteu-
ning in het proces van afscheid nemen.
Deze maand kreeg Hospice Heuvelrug 
een bedrag van € 500,- uit de diaconale 
gelden van de RGU.

Komende collecte
Het collectedoel voor zondag 3 
april is de Stichting Thuis Sterven. 
Elders in deze Geertebrief kunt u 
over dit collectedoel lezen. 
Een gezegend Pasen namens de 
Diaconale Commissie, 

Marijke Kools
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Collecte 3 april

Stichting Thuis Sterven Utrecht
In de dienst van 3 april wordt voor de 
Stichting Thuis Sterven Utrecht (STSU) 
gecollecteerd. Via hulp van vrijwilligers 

wil deze stichting het ongeneeslijk zieken 
mogelijk maken om thuis te blijven, of 
naar huis terug te gaan om daar te kunnen 
sterven. Deze vrijwilligershulp is een aan-
vulling op eventuele mantelzorg. De zorg 
is erop gericht een zo groot mogelijke 
kwaliteit van leven voor de stervende te 
creëren.
De STSU werkt intensief samen met de 

Stichting Hospice Utrecht. Doel van die 
stichting is te voorzien in een huis waarin 
mensen zich in de terminale fase van hun 
leven vertrouwd en veilig kunnen voelen, 
zodat ze zich op hun eigen wijze kunnen 
voorbereiden op het naderende einde. 
De Diaconale Commissie beveelt dit col-
lectedoel van harte bij u aan.

Over de nieuwe orde van de dienst
In september jl. zijn er enige ver-
anderingen doorgevoerd in de orde 
van de eredienst. De werkgroep 
Eredienst is benieuwd naar uw 
mening daarover. We zullen ernaar 
vragen tijdens de koffie na de eerste 
drie diensten in van april. 

Op de zondagen van 3, 10 en 17 april 
lopen tijdens de koffie één of twee werk-
groepsleden rond met een lijst waarop 
uw mening kort aangetekend kan wor-
den. We zijn vooral benieuwd naar uw 
opvattingen over het moment waarop de 
Paaskaars wordt aangestoken, over de 
situatie vóór de dienst en de entree van 
predikant en kerkenraadslid. Een korte 
toelichting.

Paarskaars
Vroeger werd de Paaskaars door het 
dienstdoende kerkenraadslid ter opening 
van de eredienst aangestoken: de dienst 
begint, een focus en voor sommigen een 
heilig en intiem moment. Aan het einde 
van de dienst werd de kaars gedoofd door 
het kerkenraadslid alvorens de predikant 
een hand kreeg.
De afgelopen maanden brandde de 
Paaskaars al bij binnenkomst. Er is een 
kort moment van stilte als predikant en 
kerkenraadslid zijn binnengekomen en 
dan begint de dienst met het openings-
lied. Aan het einde van de dienst blijft de 
kaars branden, het kerkenraadslid geeft 
de predikant een hand, en samen lopen 
ze de kerkzaal uit. Er is dus geen specifiek 
moment gericht op de Paaskaars meer; 

dit om te symboliseren dat het Licht er 
altijd was, is en zal zijn.

Orgelspel en entree
Vroeger speelde het orgel voor de dienst 
bij binnenkomst van de gemeenteleden in 
de kerkzaal. Vlak voor het begin van de 
dienst stopte de organist met spelen, en 
werd het stil. Op dat moment kwamen 
de predikant en het dienstdoende kerken-
raadslid binnen.
Sinds september speelt het orgel niet 
meer bij binnenkomst van de gemeente-
leden. De bedoeling hiervan is dat het stil 
blijft. Drie minuten voor aanvang van de 
dienst gaat het orgel spelen, en komen de 
predikant en het kerkenraadslid binnen. 
Na een korte stilte begint de dienst met 

het openingslied, daarna geeft het kerken-
raadslid de predikant een hand en gaat de 
predikant naar voren.

Reactieboek
Bent u tijdens de genoemde dagen niet in 
de kerk en wilt u toch graag uw mening 
over bovenstaande veranderingen geven? 
Schrijf dan uw reactie in het reactieboek 
dat tijdens de dienst op de tafel achterin 
de kerk ligt, of stuur een mailtje naar 
madelonkapteijn@kpnmail.nl.
Uw bevindingen zullen besproken wor-
den in het PCO (het overleg tussen de 
predikanten en de cantor-organist) en de 
werkgroep Eredienst. 

Namens de werkgroep Eredienst,  
Madelon Kapteijn  
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
Banknr. 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. 030-234 0198

Predikanten
Ds. F. Kruyne
Arie van de Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
e-mail: fkruyne@planet.nl
www.floruskruyne.nl 
tel. spreekuur (030-236 8873) wo. do. 
vr. 18.00–19.00 uur

Mw. ds. A.L Wieringa
Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
e-mail: alwieringa@icloud.com
tel. spreekuur (030-288 2908) di, wo  
en do 17.00-18.00 uur

Ds. P. Dronkers
Biltstraat 349, 3572 AS Utrecht
e-mail: pieterdronkers@gmail.com
tel. spreekuur (06-484 080 99), ma,  
di, wo 17.00-18.00 uur

Diaconale Commissie 
Mw. I. Rombach
e-mail: diaconie@geertekerk.nl
Bankr. 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)
Annelies Oldeman, Barbara Schouten

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

De volgende Geertebrief verschijnt op 
8 april 2016. Kopij inleveren op uiterlijk 
donderdag 24 maart vóór 10 uur v.m.

Adressen en colofonGrijp je oriëntatiekans
Voor wie nog twijfelt: je kunt je nog inschrijven voor de Oriëntatiecursus. Deze cursus 
geeft je de mogelijkheid om te ontdekken of de remonstranten iets voor jou zijn; en 
vooral ook om samen met anderen in gesprek te gaan over geloven en je eigen overtui-
gingen. 
De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagen 22 & 29 maart, 19 & 26 april, 3 & 10 
mei 2016, van 20.00 tot 22.00 uur in de Geertekerk. Als je nog mee wilt doen, neem 
dan contact op met Pieter Dronkers: pieterdronkers@gmail.com of tel. 06 48 4080 99. 

Schrijf de Turkse minister van Justitie
Op zondag 3 april kan een 
handtekening worden gezet 
onder een brief aan de minis-
ter van Justitie van Turkije, 
waarin wordt gevraagd om 

Eren Keskin met rust te laten en in staat 
te stellen haar mening te blijven uiten. 
Eren Keskin is een prominente Turkse 
mensenrechtenadvocate. Ze werd in 
2014 veroordeeld tot tien maanden cel, 
omdat ze in een toespraak de autori-
teiten verantwoordelijk hield voor de 
gruwelijke dood van een 12-jarige jongen. 
Keskin is actief lid van de IHD, de groot-
ste mensenrechtenorganisatie in Turkije. 
Ook geeft ze juridische bijstand aan vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel 
geweld in detentie. 
De autoriteiten pakken Eren Keskin regelmatig op en spanden al meer dan hon-
derd rechtszaken tegen haar aan. Keskin is meerdere keren veroordeeld tot cel-
straffen en boetes. Ook werd ze met de dood bedreigd vanwege haar werk. Tegen 
haar laatste veroordeling loopt een hoger beroep. 
Mogen we op u rekenen?

Werkgroep Amnesty International

Agenda
22 mrt: Oriëntatiecursus, olv ds. Pieter 
Dronkers, 20.00 uur in de Geertekerk
29 mrt: Dansmeditatie, olv mw. Nelien 
van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk
29 mrt: Oriëntatiecursus, olv ds. Pieter 
Dronkers, 20.00 uur in de Geertekerk
01 apr: Hoe verzilver je de vergrijzing? 
olv dhr. Jan-Willem Nieuwenhuijsen, 
14.00 uur in de Geertekerk

Studiedag 9 mei
Welke bijdrage kan de vrijzinnige theo-
logie leveren aan actuele problemen 
zoals religieus geweld, ongelijkheid en 
klimaatveranderingen? Kunnen vrijzin-
nige theologen profeten worden die het 
tij keren? Daarover gaat de gezamenlijke 
studiedag van het Arminius Instituut en 
de VVP op 9 mei in Hilversum. Zet hem 
vast in uw agenda.
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang 10.30 uur
20 mrt  ds. P. Dronkers, Palmzondag, 

Verteluur, crèche
24 mrt  ds. A.L. Wieringa, Witte 

Donderdag, Woord en Tafel, mmv 
Geertecantorij, aanv. 20.00 uur

25 mrt  ds. F. Kruyne, Goede Vrijdag, mmv 
het Kamerkoor, aanvang 20.00 uur

27 mrt  ds. P. Dronkers., Pasen, mmv 
Geertecantorij, Verteluur, crèche

03 apr ds. A.L. Wieringa
10 apr  ds. F. Kruyne, Woord en Tafel, 

Verteluur, crèche

Remonstrantse werkgroep  
West-Betuwe
R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen
Aanvang 09.30 uur
24 mrt  ds. P. Dronkers, Witte 

Donderdag, Avondmaalsdienst, 
aanv. 19.00 uur

27 mrt  ds. A.L. Wieringa, Pasen
03 apr geen dienst

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-janskerk.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

Vrijzinnig Nederland, afdeling 
Stichtse Vecht
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:  
www.vrijzinnigen.nl

Concerten in de Geertekerk

Rooster autodienst

Agenda op pag. 7

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

20 mrt
mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335 
(06-525 46956)
24 mrt
dhr. C.P.M. Görts tel. 030-691 9538
25 mrt
dhr. P. Pols tel. 030-271 7330
27 mrt
dhr. C. Hardeman tel. 030-251 3612 
 (06-519 49077)
03 apr
dhr. C. Hardeman tel. 030-251 3612 
 (06-519 49077)
10 apr
mw. M. Smits tel. 06-831 71078

Vrijdag 18 maart – 20.15 uur
De dood van de Zoon: Jezus’ laatste 
uren op muziek van o.a. Tom Waits, 
Damien Rice, Keren Ann, Pink Floyd en 
Radiohead.
Info: dedoodvandezoon.nl / Facebook-
pagina
Vrijdag 25 maart – 13.30 uur (uitvoe-
ring)
Meezingconcert Matthäus Passion van  
J.S. Bach
Info: www.passieprojecten.nl 
Zondag 3 april – 19.30 uur
Bachcantatedienst. J.S. Bach: solistencan-
tate Am Abend aber desselbigen Sabbats 
(BWV 42) en motet Ach bleib bei uns, Herr, 
Jesu Christ
Info: www.bachcantates-utrecht.nl 
Zaterdag 9 april – 20.15 uur
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht 
zingt de Messe Solenelle van G. Rossini
Info: www.kovutrecht.nl 

Zondag 10 april – 16.00 uur
Kamerkoor van de Geertecantorij o.l.v. 
Maarten van der Bijl met kerkmuziek uit 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Noorwegen en Rusland. Toegang gratis.

25 maart en 3 april: J.S. Bach

Kerkdiensten 


