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Je weet niet wat je hoort

Het thema voor deze Geertebrief valt samen met ons RGU-jaarthema  
Je weet niet wat je hoort. Er valt dan ook heel wat te horen, te luisteren en 
ook te lezen. 

Op het leesrooster voor de adventstijd staan de klassieke teksten uit 
het oude en nieuwe testament. Ze spreken over het verlangen naar een 
doorbreking van de vaste, vastgelopen stand van zaken. 
Lense Lijzen vindt het mooi en bijzonder dat er in de veelheid van geluiden 
en het stormen van de tijd nog oefenplekken zijn om naar elkaar te luisteren. 
De Geertekerk wil zo’n plek zijn. 

Het verraste Gerdienke Ubels dat tijdens de lockdown de luisteraars van 
Radio Geertekerk werkelijk het gemeenschapsgevoel konden beleven. Zij 
wijdde haar afstudeeronderzoek eraan. 
Adri Onnekink neemt ons mee naar de historische klokken in de toren van 
de Geertekerk. Zijn passie voor klokken zat er al jong in. 
Jaap Marinus komt in zijn column tot de slotsom dat hij zijn angst om niet 
begrepen te worden kan loslaten. 

In het kennismakingsgesprek met Lense Lijzen zien we al iets van de thema’s 
die hem na aan het hart liggen: het diaconaat en de verbinding met andere 
tradities en andersdenkenden. 

Aart de Veer laat zien dat zijn vrijwilligerswerk veel waardevolle contacten 
oplevert en dat je het niet alleen uit altruïsme hoeft te doen. 

Allerlei aankondigingen wijzen erop dat er ook in de vaak onstuimige maand 
november veel te horen en te beleven valt in de Geertekerk. Zo gaan we 
met een klein lichtje (Sint Maarten, 11 november) op weg naar advent waarin 
het licht langzaam groeit naar het Kerstfeest. 

Trudy Schreuder Goedheijt
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Leesrooster Advent 

Wijs me de weg

Voor deze adventsperiode hebben wij als 
team van voorgangers en cantor gekozen 
voor de klassieke adventslezingen. Teksten 
die van oudsher in deze donkere laatste 
dagen van het jaar gelezen worden. Ze 
spreken allemaal over het verlangen naar 
een doorbreking van de vaste, vastgelopen 
stand van zaken. De profetische en nieuw-
testamentische teksten verwoorden dat in 
een verlangen naar de komst van een rijk van 
vrede en gerechtigheid onder leiding van een 
nieuwe koning, die ons de weg zal wijzen.
Een nieuwe koning zien we misschien niet 
direct voor ons, maar een verlangen naar 
verandering in al die dingen die in onze 
samenleving scheef zijn gegroeid wel. De 
groeiende kloof tussen arm en rijk, de 
verharding van verschillende groepen en 
de zorg om vluchtelingen.
Maar ook in je eigen leven kun je soms het 
gevoel hebben dat je bent vastgelopen: in je 
werk, je relatie, of het gevoel dat het leven 
je lijkt te overspoelen met allerlei eisen, 
verwachtingen en beoordelingen.
Wijs ons een weg om hieruit te komen: 

de adventsteksten laten dit thema in 
verschillende toonaarden terugkomen.

28 november, 1e advent: (Ad te) 
Levavi, Psalm 25, Jesaja 40: 1-11 en 
Mattheüs 21: 1-9
De naam van deze zondag, ‘Naar U, Heer, 
gaat mijn verlangen uit’, is ontleend aan 
psalm 25. Een psalm die zingt over het 
zoeken van de weg van de waarheid, van 
gerechtigheid. Maar ook een psalm waaruit 
een groot vertrouwen spreekt, dat ons die 
weg gewezen zal worden.
De nieuwtestamentische lezing vertelt het 
verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. 
Hij wordt als een koning binnengehaald. 
Maar hoe oprecht zijn de mensen die hem 
binnenhalen? Ze laten hem zo weer vallen 
als het te moeilijk wordt. 

5 december, 2e advent: Populus Sion, 
Jesaja 30: 18-26, Jesaja 2: 2-5 en Lucas 
21: 29-36
‘Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 
je hoeft geen tranen meer te storten’. 

Deze troostvolle woorden van Jesaja 30 
hebben hun naam aan deze zondag gegeven 
en vormen eigenlijk een antwoord op de 
woorden van psalm 25, waarmee we deze 
adventsperiode beginnen. 
Het zijn teksten van belofte, zoals Jesaja 
2 zingt dat eens de dag zal komen dat we 
kunnen opgaan langs de weg die is bereid. 
Lucas die ons vertelt over het koninkrijk 
van vrede en gerechtigheid dat zal komen. 
En hoe we dat kunnen herkennen. 

12 december, 3e advent: Gaudete, 
Filippenzen 4: 4-9, Jesaja 35: 1-10 en 
Mattheüs 11: 2-10 
In de brief aan de Filippenzen benoemt 
Paulus de stemming van deze zondag 
‘Verheugt u’, ‘Gaudete’. In die vreugdevolle 
verwach ting gaan wij op weg. De vraag 
van Johan nes de Doper verwoordt door 
Mattheüs, ‘Wie ben ik?’ is eigenlijk ook 
een vraag aan ons: kunnen wij zelf weg-
bereiders zijn? Durven wij ongebaande 
paden in te slaan om onszelf en de wereld 
om ons heen verder te helpen?

19 december, 4e advent: Rorate 
coeli, Jesaja 45: 8, Jesaja 62: 8-12 en 
Johannes 1: 19-28
‘Dauwt hemelen’, de prachtige naam van 
deze zondag komt uit Jesaja 45: 8, dat de
Perzische heerser Cyrus als wegbereider 
ziet. In deze tekst, ontstaan in de laatste 
dagen van de ballingschap, wordt het 
einde voelbaar: Cyrus bedreigt de macht 
van Babylon, voor de ballingen wordt de 
weg naar huis zichtbaar. ‘Dauwt hemelen’ 
vormen ook de woorden van een prachtig 
Gregoriaans gezang bij deze zondag. 
Jesaja 62 bezingt dat gevoel in iets andere 
bewoordingen: ‘Effen de weg, verwijder 
de stenen. Je redder komt.’ In Johannes 1 
getuigt Johannes de Doper van Jezus als 
degene op wie wij wachten.

Marthe de Vries
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In de veelheid van geluiden
Regelmatig frons ik mijn wenk-
brauwen en praat ik tegen de radio 
(vooral) of de televisie, tegen het 
beeldscherm (minder vaak) of tegen 
mezelf. Dat gebeurt als ik uitspraken 
hoor waar ik van opkijk of het niet 
mee eens ben. Maar dat fronsen 
doe ik ook als het gaat om de meer 
retorische of technische kant van het 
spreken: interviewers die mensen 
niet uit laten praten, zelf hele ver-
halen afsteken en hun mening ver-
kondigen en presentatoren die met 
een snelheid spreken alsof hun leven 
ervan afhangt. Voor u nu denkt ‘dit 
klinkt wel erg zuur’, net zo goed kan 
ik lachen om iets grappigs of nieuws-
gierig worden naar wat iemand nog 
meer te zeggen heeft.

Luisteren
Hoe het ook zij, luisteren blijft een kunst, 
vooral als je het niet eens bent met de 
spreker, iemand die misschien praat vanuit 
een andere ‘bubble’. Die kan je uit je 
comfortzone trekken. Een verrijkende maar 
soms ook riskante ervaring want je moet 
soms iets van jezelf opgeven, of in ieder 
geval openheid laten zien. Zolang je elkaar 
serieus neemt en je je, in verbondenheid, op 
de ander richt is er niet veel aan de hand. 
Maar we leven in woelige tijden. Na een 
periode van afstand kunnen we nu weer 
dichterbij elkaar komen, maar ons leven 
blijft diffuus. Aftasten van wat je zelf wilt en 
wat de ander toelaat, het is nog niet weer 
als vanouds. Deze hele situatie vind ik mooi 
verwoord in het lied ‘In de veelheid van 
geluiden’ (283). Daarin wordt gesproken 
over het ‘stormen van de tijd’, een rake 
afspiegeling van dit moment waarin veel 
in beweging is. Niet alleen op het politieke 
vlak maar ook op het sociale en ethische. 
Denk bijvoorbeeld aan levensechte thema’s 
als betaalbaar wonen, klimaat en vragen 
rond de laatste levensfase van mensen. 
Meer dan de vraag ‘wie gaat met wie’ 
liggen hier voor burgers de kwesties die 
onze toekomst bepalen. Dan is het wel 

eens wrang om te ervaren dat leiders iets 
weghebben van spelende kinderen die niet 
in de gaten hebben dat het speelkwartier 
voorbij is. Dan zijn er momenten dat ik 
zou willen vragen: Wat bezielt jullie?, in de 
zin van: Waarom zo op de mens spelen? 
Waarom zoveel stampei of angst voor 
gezichtsverlies? Maar ook: Wat drijft je 
voort? Wat is van waarde voor je? Wat 
draagt je? Wat wil je bereiken? Voor zulke 
vragen heb je behalve een open houding 
ook een soort nieuwsgierigheid naar de 
ander nodig.

Oefenplaatsen
Juist daarom vind ik het mooi én bijzonder 
dat er nog plekken zijn waar, te midden 
van het stormen van de tijd, deze nieuws-
gierigheid-in-verbondenheid bestaat. Dat 
er nog oefenplaatsen zijn met een luiste-
rend oor. En de afgelopen weken heb ik 
al gezien dat de Geertekerk voor velen 
zo’n plek is. Dat we als Geertekerkers 
daar vaste grond vinden maar tegelijk ook 
worden meegenomen in een beweging van 
vragen mogen hebben en luisteren naar 
elkaar. Een oefenplaats, niet om haantje 
de voorste te zijn of de ander vliegen af te 
vangen, maar om te kunnen groeien. Om 
het goede te kunnen delen. En met elkaar 
een geestelijke en fysieke plek te hebben 
waar je de ander kunt dragen en zelf ook 
gedragen kunt worden als je er een keer 
doorheen zit. Dat is althans het streven. 

Oude woorden
Deze regels schrijvend blader ik weer eens 
door de evangelieverhalen waarin Jezus het 
voortouw neemt. In hun grond zijn ze een 
aaneenschakeling van grote samenkomsten 
en gesprekken, van enkelingen met 
concrete vragen, van tegenstrevende 
leiders en heftige discussies. Van hoor en 
wederhoor, vragen en antwoorden maar 
net zo vaak van open eindes. Maar steeds 
staat centraal, onuitgesproken of luid 
verkondigd, het koninkrijk van God. Ik vind 
dat vaak een lastig begrip. Heel werelds kun 
je ‘t misschien vertalen met ‘het leven zoals 
het bedoeld is’. Maar dan niet alleen zoals jij 
het voor jezelf ziet, als individu, maar voor 
het geheel van de mensen. In lied 283 is 
de inzet daarbij heel voorzichtig: ‘zoeken 
wij het zachte suizen van het woord dat 
ons verblijdt’. Ook daarin vind ik een kern 
waar het ons om mag gaan, dat we in oude 
woorden, oude liederen, een resonantie, 
een weerklank vinden die ons nu kan 
inspireren en brandstof geeft voor ons 
eigen en ons gemeenschappelijk leven. En 
geregeld vragen zulke oude woorden ook 
om een eigentijdse vertaling. Persoonlijk 
vind ik dit lied daar een sprekend voorbeeld 
van. Het draagt wat was naar het nu én 
naar de toekomst. Een mooie opmaat dus 
ook naar ons jaarthema ‘Je weet niet wat 
je hoort!’ En dat kan dus ook het suizen of 
zelfs de stilte zijn.

Lense Lijzen

Thema: Je weet niet wat je hoort 
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Scriptie
Het is inmiddels anderhalf jaar na het 
begin van de coronacrisis, als ik vanuit 
mijn geïmproviseerde podcaststudio op 
zolder via een telefoonlijntje contact zoek 
met Gerdienke. Enkele dagen eerder is 
ze afgestudeerd aan het seminarium. Vol 
enthousiasme vertelt ze over de reacties 
die ze op haar eindscriptie kreeg. “Ik vond 
het leuk om te merken dat mensen aan het 
denken zijn gezet. Wat kunnen we met 
audio? En vooral ook: wat voor keuzes 
maken wij als kerk, als we kiezen voor 
bepaalde media?” Het zijn nadrukkelijk 
de punten die Gerdienke in haar scriptie, 
getiteld ‘Niet om te zenden, maar om te 
zijn’, naar voren liet komen. “Ten eerste 
wilde ik de unieke kracht van audio laten 
zien, een mediavorm die vaak vergeten 
wordt terwijl die een verbindende rol kan 
spelen. Daarnaast is het belangrijk om als 
kerk te reflecteren op je mediakeuzes en 
-strategieën. Als je doel is om mensen met 
elkaar te verbinden, is het de vraag of een 
blog of vlog daaraan bijdraagt. Mensen 
blijven dan toch vooral toeschouwer. Bij 
Radio Geertekerk hebben de makers 
de fundamentele keuze gemaakt om in 
de uitzendingen op zoek te gaan naar 
verbinding en ontmoeting.”

Iets bijzonders
Gerdienke neemt me mee naar het eerste 
moment dat ze zelf naar Radio Geertekerk 
luisterde, in haar huiskamer met een kop 
koffie erbij en een kaarsje aan. “Ik vond het 
vreselijk leuk en verrassend. Het begon al 
met de inleidende muziek van Oosterhuis, 
waardoor mijn studentenhart mee begon te 

zingen. Daarna gebeurde er van alles in de 
uitzending, wat niet gepland was, maar wat 
mij bijzonder vrolijk maakte. Toen ik naar 
deze uitzendingen bleef luisteren besefte ik 
dat hier iets bijzonders gebeurde.” Als ze 
er voor haar scriptie met luisteraars over 
doorpraat vertellen de mensen over de 
intimiteit en de verbindende kracht van het 
medium. “De kracht van Radio Geertekerk 
was dat de makers in hetzelfde schuitje 
zaten als de luisteraars. Zij zaten ook thuis 
achter een microfoon en hoopten dat de 
verbinding met Maarssen of Nieuwegein 
niet weg zou vallen. Ze moesten 
improviseren. In mijn optiek heeft dat 
bijgedragen aan het gemeenschapsgevoel. 
Dat er binnen je kerk mensen zijn die 
zoiets voor elkaar krijgen met het risico op 
hun neus te gaan. Als luisteraar voel je je 
verbonden met deze club.” 

Belang van gemeenschap
Had Radio Geertekerk langer kunnen 
bestaan? “Het succes is mede gekleurd 

door de omstandigheden. We zaten in 
een lockdown en opeens werden we ons 
bewust van hoe fijn en belangrijk het is 
om elkaar te kunnen ontmoeten. In die 
ervaring ontdekten mensen wel dat het 
zijn van een gemeenschap veel belangrijker 
is dan ze zich gerealiseerd hadden.
Binnen de vrijzinnigheid mogen we het 
gemeenschapsgevoel wel meer aandacht 
geven. Het wordt nog te vaak bekeken 
als: gemeenschap is leuk, maar we zijn 
geen gezelligheidsclub. Terwijl het een 
uniek verband is dat mensen elkaar op 
deze wijze opzoeken. De kracht van een 
geloofsgemeenschap zit in de manieren, 
waarop we ons tot elkaar verhouden. Het 
pastoraat is een vorm van je met elkaar 
verbinden. Liturgie is het gezamenlijk 
vieren en vormgeven van een geloof, 
verlangen en vertrouwen. Daarin heb je 
elkaar nodig, of die kring nu groot of klein 
in. Zelfs als je alleen met een kaars achter 

Thema: Je weet niet wat je hoort 

Niet om te zenden, maar om te zijn
Het is maart 2020. Nederland belandt in een ‘intelligente lockdown’. Plots staan de kerken 
voor een grote uitdaging om alternatieven te ontwikkelen voor de zondagse samenkomst. 
In de Geertekerk komen in rap tempo live-radio uitzendingen van de grond onder de naam 
‘Radio Geertekerk’. Gerdienke Ubels is meteen gegrepen door deze verrassende vorm van 
‘gemeenschap beleven.’ Als ze op zoek moet naar een onderwerp voor haar eindscriptie aan 
het remonstrants seminarium hoeft ze dan ook niet lang na te denken. Ze analyseert de eerste 
uitzendingen van ‘Radio Geertekerk’ en gaat in gesprek met de makers en luisteraars om hun 
ervaringen te horen. Ze komt tot een opvallende conclusie: “Het zijn van een gemeenschap is 
voor veel mensen belangrijker dan zij zich voor deze ervaring gerealiseerd hadden.”

Lees verder op pag. 10
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De klok horen luiden
Weten we wat we horen als we de klokken van de Geertekerk horen luiden? Aan wie kan ik dat beter vragen dan aan 
Adri Onnekink? Hij weet waar de klepel hangt en nog veel meer ook. 

Historie
“De klokken van de Geertekerk geven een 
prachtig middeleeuws geluid, een oproep 
om naar de kerk te komen, tot gebed. 
In de toren hangen twee luidklokken, de 
‘Ghertrut’ in 1477 gegoten door Steven 
Butendiic (Utrecht) en de ‘Jesus Maria 
Johannes’ in 1506 gegoten door Geert van 
Wou (Kampen). Voor elke zondagsdienst 
worden beide klokken geluid. In de 
veertigdagentijd echter alleen de kleine 
klok. Na witte donderdag blijft het stil 
totdat ze met Pasen allebei weer klinken. 
Bij een uitvaart wordt de Ghertrut alleen 
geluid, bij een bruiloft beide klokken. 
De Ghertrut vind ik het mooiste. Het is 
moeilijk onder woorden te brengen wat je 
een mooie klok vindt. Het is puur gevoel. 
Er zijn klokken die niet klinken. Dan zijn er 
bijvoorbeeld fouten bij het gieten gemaakt. 
Klokkengieten is een ambacht dat maar 
heel weinig mensen nog beheersen. In 
Nederland is nog één grote klokkengieter, 
Eijsbouts in Asten. Een gegoten klok 
brengen ze daar op toon door deze te 
slijpen op een draaibank. De middeleeuwse 
klokkengieters konden de klokken op toon 
gieten. Op basis van veel rekenwerk kregen 
ze exact de gevraagde toon. Dat kan nu 
ook nog wel, maar het is veel moeilijker. 
De meeste klokken zijn van brons. Toen 
er schaarste was van brons, na de tweede 
wereldoorlog, is men ook gietstaal gaan 
gebruiken. Voor oorlogsdoeleinden waren 
duizenden klokken in beslag genomen. 
Onze klok Jesus Maria Johannes werd 
ook in beslag genomen, maar is evenals 
veel andere klokken na de oorlog gelukkig 
teruggevonden. De Ghertrut mocht blijven 
hangen omdat ze een alarmfunctie had in 
oorlogstijd.”

Interesse in klokken
“Mijn vader was collectant en hulpkoster 
in de Geertekerk. De grote klok werd 

destijds elektrisch geluid. Alleen met 
Pasen, Pinksteren en Kerst werd de kleine 
klok met de hand erbij geluid. Mijn vader 
deed dat weleens en ik mocht als kind 
mee naar boven. Dat geluid trok mij als 
kind al aan. Maar pas in 1989 werd ik lid 
van het Utrechts Klokkenluiders Gilde en 
gingen we met een groepje ook de beide 

Geerteklokken handmatig luiden. 
Het gilde was in 1979 opgericht. Evert 
Oldenhof, stadstimmerman, luidde 
daarvoor samen met padvinders handmatig 
de zes klokken van de Domtoren op 
zondag. Toen hij met pensioen ging, wilde 
de gemeente een elektrische luidmotor 
installeren. Een aantal mensen richtte 

Thema: Je weet niet wat je hoort 
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Thema: Je weet niet wat je hoort 

toen het gilde op om de klokken van de 
Domtoren handmatig te blijven luiden. 
Later kwamen daar de Jacobikerk, de 
Buurkerk en in 1990 de Geertekerk bij. In 
2005 is het op één na oudste klokje van 
Utrecht, van het Bartholomeusgasthuis, op 
mijn initiatief gerestaureerd. Dat luidt het 
gilde nu elke dag om 12 uur, ten teken dat 
de maaltijd begint.” 

Handmatig of elektrisch luiden
“Door ervaring kan ik het verschil daar-
tussen wel horen. De luidmotoren zijn 
vaak niet goed afgesteld, de klepels slaan 
dan te hard. Dat geeft een scheller geluid 
en het risico bestaat dat er haarscheuren 
ontstaan. We zijn nu voorzichtig met de 
honderden jaren oude klokken. Maar 
vroeger waren het gewoon gebruiks voor-
werpen. Ik vind dat we ook zuinig moeten 
zijn op nieuwe klokken, dat zijn immers de 
historische klokken van de toekomst. 
Het klokkenluidersgilde is razend po pu-
lair. Er is een wachtlijst voor luiders; wie 
zich nu meldt, is misschien pas in 2025 
aan de beurt. Eerst vindt een gesprek 
plaats met Carien van Gijn (arts) om 
te bekijken of je het fysiek aankunt om 

veel trappen te beklimmen. Dan volgt 
een jaar opleiding. Je moet de klokken 
leren kennen, ze hebben allemaal een 
eigen karakteristiek en eigen manier van 
luiden. Het is ook belangrijk hoe je staat. 
Je mag niet van de grond komen aan het 
touw. Dat is een ‘doodzonde’ bij het 
gilde. Want dan houd je de klok tegen, de 
klepel krijgt een versnelling en slaat met 
een enorme klap tegen de klok. Zo kan 

hij barsten of scheuren. De luidmeesters 
bepalen uiteindelijk of je het felbegeerde 
luidcertificaat krijgt.”

Doopklokje
“Op het kruispunt van middenschip en 
dwarsbeuken staat de houten vie ring-    
toren. In 2007 nam ik het initiatief om 
daar een doopklokje voor te laten 
maken. Waarschijnlijk hing er ooit een 
wijwaterklokje totdat het torentje eraf 
waaide in de grote storm van 1664. Dat 
klokje werd geluid tijdens het Onze 
Vader. Dat past niet in onze liturgie, dus 
voor ons een doopklokje. Maar eerst 
is de vieringtoren toe aan restauratie. 
Dat kan nog wel een paar jaar duren. En 
dan is er nog een probleem hoe we het 
moeten luiden. De kabel zal midden in de 
kerk ter hoogte van de avondmaalstafel 
naar beneden hangen. De klok is al ont-
worpen, en mijn naam komt erin te staan. 
Als het zover is ga ik meehelpen met 
gieten bij Simon Laudy, klokkengieter 
in Finsterwolde, ooit betrokken bij de 
oprichting van het Utrechts Klokkenluiders 
Gilde.”

Trudy Schreuder Goedheijt

Klokkenkerkhof in de Tweede Wereldoorlog bij Hamburg.

De klokken van de Geertekerk: Ghertrut en Jezus Maria Johannes.
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Vrijzinnigheid zit al generaties in zijn 
familie. Hij groeide op in de Park-
straat gemeente in Arnhem. Zijn moe-
der (remonstrant) en vader (vrij zin-
nig hervormd) waren in deze sa men -
werkingsgemeente actief.
“Wat je meekrijgt is een ruime blik”, 
aldus Lense Lijzen, predikant in de 
Geertekerk sinds 1 september.

Grootouders
Omdat hij eerst geschiedenis studeerde 
voordat hij aan de theologie begon, is hij 
geïnteresseerd in verhalen uit zijn familie 
die getuigen van die ruime blik. Zo was 
zijn Drentse grootmoeder in dienst van 
verschillende joodse families. Zij verzorgde 
op de sabbat de werkzaamheden die deze 
families zelf niet mochten doen. Zijn 
Haagse grootvader werd aangenomen in 
de vroegere remonstrantse kerk aan de 
Kromme Nieuwegracht. “Daar moet ik 
eens onderzoek naar doen nu ik hier werk. 
Wie weet wat er nog over te vinden is.”

Doop 
In Arnhem maakte hij de doop mee 
van zijn moeder. Ze was benoemd tot 
kerkenraadslid en vond dat een goed 
moment voor deze stap. 
Zijn ouders lieten hem vrij, zoals ze zelf 
ook vrij gelaten waren in hun jeugd. “Ik ben 

als jongere een periode totaal niet bezig 
geweest met geloven. Mijn ouders raadden 
mij een vrijzinnig jongerenkamp aan, toen 
ik in Leiden geschiedenis studeerde. Dat 
werd het begin van mijn betrokkenheid bij 
de Lokhorstkerk daar. Ik ben er gedoopt 
en deed belijdenis.”

Stadsmens
Alle plaatsen overziend waar je tot nu toe 
gewoond hebt: ben je een stadsmens? “Ja, 
zeker. We gaan graag naar de (arthouse)
film. Voor mij voegt een goede film iets 
toe aan het bezig zijn met vragen over hoe 
je in de wereld kunt staan. Onze kinderen 
zijn het huis uit, dus we hebben tijd en 
ruimte voor het culturele leven. We gaan 
in Vleuten wonen. Dat is wel Utrecht, 
maar voelt toch anders dan ‘in de stad’. 
We zullen zien.”

Diaconie
In je intrededienst vertelde een van je 
collega’s, Marthe de Vries, dat je diaco nie 
belangrijk vindt en dat ook een aandachts-
punt voor je wordt in de Geertekerk. 
“Toen ik begon als predikant dacht ik dat 
al, maar het gekke is dat het er tot nu toe 
niet van gekomen is mij daar meer mee 

bezig te houden. Dat ga ik nu wel doen. 
Vragen als wat ‘naaste zijn’ voor gezicht 
kan krijgen in de stad en wat voor profiel 
het diaconaat heeft en of dat misschien 
anders kan, zijn interessant, maar ook 
praktisch. Je wilt als gemeenschap 
een concrete bijdrage leveren en iets 
betekenen voor de samenleving.”

Kernpunten
“Verbinding zoeken met andere tradities en 
andersdenkende mensen vind ik, naast het 
diaconaat, van groot belang. Voorwaarde 
is dat je je eigen vertrekpunt hebt en dat 
is voor vrijzinnigen nog wel eens moeilijk. 
Want wat geloven we, waar staan we voor? 
Ik denk aan woorden als barmhartigheid 
en gerechtigheid, omzien naar elkaar en 
geduld hebben met elkaar en de wereld. 
Voor mijzelf ligt de kern misschien wel 
bij de woorden uit Mattheüs 5: 9 die 
dominee Bert Koek mij meegaf toen ik 
in 1986 werd aangenomen: ‘Zalig zijn de 
vredestichters, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden’. Ik heb een nieuwe 
stola laten maken. Daarop speelt de duif, 
als symbool van de vrede, een centrale rol. 

Licht en ruimte
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Hoe kom je van 
podiumvrees af?
Het leven begint op het moment dat je je niets meer aantrekt van wat andere 
mensen van je vinden. Het zijn niet mijn woorden, maar die van de bekende Godfried 
Bomans. Een oneliner met wijsheid, want tussen de zinnen door lees ik ook iets. 
Namelijk, dat ieder mens op een ander moment in zijn of haar leven begint met leven. 

Maar iedereen is toch gevoelig voor de mening van een ander? Toen ik voor het 
eerst de kansel op mocht, was het ergens rond het jaar 2008. Ik was 24 jaar oud. 
Iedere keer dat ik in de weken voorafgaand aan deze eerste kerkdienst dacht, brak 
het angstzweet me uit: wie ben ik om deze mensen iets te vertellen? Wat ga ik in 
hemelsnaam vertellen? Zal ik kritiek krijgen na afloop? 

Je weet niet wat je hoort
De diensten die volgden ging het niet veel beter en zelfs in mijn tijd bij de 
remonstranten heb ik in het begin op zondagochtend niet kunnen ontbijten. Met 
stevige trek begon ik dan de terugreis en het is weleens voorgekomen dat ik thuis 
kwam met hamburgers en frietjes van de McDonalds. 

Wat is er veranderd? De constatering dat je niet weet wat je hoort. Verbaal of non-
verbaal. Er kan zoveel aan de hand zijn, dat je dat maar beter niet zelf al in je hoofd 
kunt gaan invullen. Een man in tranen? Misschien geraakt door een lied? Misschien 
heel verdrietig om jouw woorden? Twee vrouwen die elkaar iets in het oor fluisteren 
en daarna lachen? Misschien heb je iets heel doms gezegd. Of het ging nog even over 
een grappig moment van zaterdagavond.

Loslaten en blijven ademen
Je wéét niet wat je hoort, of ziet. Wat een ander denkt of voelt. Hoe een ander in 
zijn of haar vel zit, wat hij of zij heeft meegemaakt. Loslaten dus. Ik denk dat de angst 
om voor groepen mensen te spreken daarin zit; de angst niet begrepen te worden, 
een slecht verhaal te hebben, over woorden te struikelen. 

Het helpt mij te blijven 
ademen (belangrijker cliché 
dan we soms denken) en 
vooral te genieten van al het 
moois dat we in deze wereld 
mogen doen. Je weet niet wat 
je hoort, maar in vertrouwen 
met het hart op de goede 
plaats de wereld mooier 
maken. Dat zijn dingen die 
bewaard worden op plekken 
waar mot en roest ze niet 
kunnen aantasten. 

Jaap Marinus

Thema: Je weet niet wat je hoort 

De kunstenares heeft daar letterlijk op 
voortgeborduurd ”

Samen lezen
“Ik lees graag historische biografieën en 
boeken over art nouveau/jugendstil, de 
cultuur en architectuur van rond 1900. 
Als ik nu door Utrecht loop of fiets, 
kijk ik naar gebouwen, ramen of andere 
details uit deze periode. Dat is leuk om te 
ontdekken. Mijn favoriete theologen zijn de 
Tsjechische priester Tomáš Halík, rabbijn 
Jonathan Sacks en de Duitse (door de nazi’s 
vermoorde) Dietrich Bonhoeffer. Lezen 
met groepen vind ik de mooiste manier van 
werken. Je raakt aan vragen van nu waar 
je samen over nadenkt en die je samen 
onderzoekt. Een prachtig proces.”

Leren
“Sommige mensen die ik als predikant 
spreek, kunnen het leven niet goed aan. 
Hun kan ik iets brengen. Anderen leren 
mij over het vieren van het leven, moed 
houden en zegeningen tellen. Of ze leren 
mij open te staan voor nieuwe ideeën en 
dingen. Het evangelie leert mij inclusief te 
denken. Ik leer ook graag meer over de 
Geertekerkers: waar halen ze inspiratie uit, 
wat vinden ze belangrijk, welke talenten 
hebben ze en hoe kunnen die tot hun recht 
komen?”

Muziek
“Waar ik voor mijn eigen inspiratie ook 
veel uit haal is muziek. Als predikant ben je 
veel met het woord bezig. Kerkmuziek en 
kerkliederen geven een andere blik. Veel van 
die kerkelijke melodieën zijn sterk en goed, 
maar die teksten zijn niet meer geschikt. 
Dat maakt het niet aantrekkelijk om voor 
die liederen te kiezen in een dienst.
Ik luister graag naar het Requiem van 
Michael Haydn. Het is prachtig licht, niet 
zo zwaar als Mozart. Dat is trouwens iets 
wat ik graag wil in mijn werk: met elkaar de 
lichtheid bewaren.”

Ineke Ludikhuize



Christus zonder armen
In de intrededienst van zondag 12 sep-
tember vertelde ds. Lense Lijzen over een 
Christusbeeld zonder armen in een kerk in 
Rome. Desmond Tutu heeft eens over dit 
beeld gezegd dat het kan betekenen dat wij 
de armen van Christus moeten zijn, dat wij 
uitgenodigd worden om Zijn armen te zijn. 
Lense nodigde ons uit om op internet 
op zoek te gaan naar dat beeld. Maar 
het toeval wil dat dit ook live kon. Mijn 
man, Fred, was die dag juist in Rome 
aangekomen na een wandeltocht van 
drie weken vanaf Assisi in de voetsporen 

van Sint Franciscus, die zijn geloofsregel 
aan de paus ging aanbieden. Ik stuurde 

onmiddellijk deze vraag aan Fred door. Hij 
ging op zoek en vond het beeld in de kerk 
Sant’Egidio in Trastevere. In het kerkje is 
de katholieke geloofsgemeenschap van 
leken van Sant’Egidio gevestigd. Wereldwijd 
zijn in meer dan 70 landen oecumenische 
bewegingen daarbij aangesloten. Zij 
verbinden gebed met concrete inzet voor 
de armsten van de eigen stad. In Utrecht 
is de St. Catharinakathedraal ook met de 
beweging verbonden. Meer informatie 
daarover op www.santegidio.nl .
Daar in Rome kreeg Fred in het kerkje 
uitgelegd, dat er niets bekend is over de 
ontstaansgeschiedenis van het houten 
Christusbeeld zonder armen, ook niet 
over de omstandigheden waarin de armen 
verloren zijn gegaan. In de traditie van 
Sant’Egidio wordt het de ‘Christus van de 
onmacht’ genoemd. Er zijn allerlei verhalen 
over. Dat toont maar weer eens dat we 
in symboliek verschillende boodschappen 
kunnen ervaren. 

Trudy Schreuder Goedheijt
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Beste Geertekerkers,
Na de feestelijke intrededienst op 12 
september en de eerste maanden en 
weken in de gemeente willen wij u allen 
nog een keer bedanken voor het hartelijke 
en warme welkom in uw midden! Ons 
begin had niet beter kunnen zijn en geeft 
ons vertrouwen en positieve energie 
om in de gemeente aan de slag te gaan, 
voor u en met u. We kijken uit naar de 
komende ontmoetingen in de kerk, bij 
cursussen en kringen, in de verschillende 
wijken en bij de persoonlijke bezoeken. 
We hopen op een goede samenwerking 
en op wederzijds inspirerende momenten, 
voor u, voor onszelf, maar natuurlijk ook 
voor het geheel van het team, dus samen 
met Marthe en Maarten.

Claartje Kruijff en Lense Lijzen

de radio zit is gemeenschap een wezenlijk 
element in wat je zoekt en beleeft.”

Regionale samenwerking
Gerdienke ziet wel aanknopingspunten 
om het medium audio in te blijven zetten, 
naast alle andere mediavormen. “In dezelfde 
periode is er een uitzending geweest van een 
mini-symposium, dat fysiek geen doorgang 
kon vinden. Dat zijn vormen die je verder 
uit kan werken. Ook denk ik dat audio 
een rol kan spelen binnen de regionale 
samenwerking en kan bijdragen om de 
uitwisseling tot stand te brengen tussen 
verschillende gemeentes. Hetzelfde geldt 
voor een platform als Zoom. De grote kunst 
is om dit soort vormen in te laten burgeren 
en mensen te laten ervaren wat deze bij 
kunnen dragen.”

Gerard van den Berg

Vervolg van pag. 5
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In memoriam

Irene Kool 
Irene Marjan Kool groeide op in een 
orthodox christelijk milieu, in een warm 
betrokken gezin. 
De progressieve spierziekte die zowel zij 
als haar jongste zusje bleken te hebben, 
heeft haar leven soms lastiger gemaakt, 
maar niet negatief gekleurd. Zoals ze in 
een interview in AdRem (november 2015) 
zei: “Ik heb geen gemakkelijk leven, maar 
wel een mooi leven.” Zij studeerde sociaal 
werk en theologie en werkte 12 jaar 
als geestelijk verzorger in een Utrechts 
ziekenhuis. Vanuit haar eigen ervaringen 
met zorgafhankelijkheid was zij heel 
zorgvuldig in de benadering van mensen. 
Zij wist daarin haar collega’s ook veel te 
bieden en te leren. 

Irene had een heel eigen spiritualiteit, die 
onder meer prachtig naar voren komt in 
het boekje ‘Stille stem in het hart’, zoals in 
het gedicht ‘Stem’: ‘In mij is ook een stem/
die ik niet laat zwijgen,/krachtig en koel vindt 
zij haar weg./ Aanvechting wordt omgevormd/ 
naar rust. Angst gelouterd tot hoop./ Hoop 
dat ik geborgen ben./ Bij U.’ Het verlangen 
naar en vaak ook de echte ervaring van 
de diepe verbondenheid met God was de 
rode draad in haar leven. 
Irene was vriendin van de Geertekerk en 
leidde jarenlang een hechte gesprekskring 
die zij zorgvuldig, weloverwogen en met 
humor leidde.
Hoewel haar lichaam kwetsbaarder werd, 
bleef zij betrokken op wat er om haar heen 
gebeurde, op de mensen die voor haar 
belangrijk waren. 
De laatste fase was intens. Omringd door 
haar dierbaren nam Irene afscheid van het 
leven, zorgvuldig en bewust, zoals zij haar 
hele leven geleefd heeft. Zij overleed op 24 
juni, 64 jaar oud. 

Marthe de Vries

Liesbeth Huijssoon
Op 1 oktober is Liesbeth Hermina 
Elisabeth Cornelia Huijssoon-Kolff op 
94-jarige leeftijd vredig overleden. Toen ik 
met Liesbeth in Huize Lingenhof in Beesd 
kwam kennismaken, stond ze me in haar 

rolstoel bij de lift op te wachten. 
Ik ontmoette een geestige vrouw met een 
scherpe geest. Hoewel ze graag over haar 
leven vertelde schrok ze soms terug als ze 
iets had verteld. Ze pakte de regie terug en 
zei: ‘waarom zou ik dat nu vertellen? Ik ben 
er toch zélf bovenop gekomen.’ 
En zo was het: Liesbeth had veel 
meegemaakt in haar leven. Maar juist in 
eenzame tijden ontdekte ze dat er ook 
goede mensen zijn. De gedachte: ‘Er is 
iemand die met mij meegaat’ dat gevoel 
heeft haar godsvertrouwen gesterkt. 
Hoewel Liesbeth de laatste jaren niet meer 
naar de kerk kon is haar geloof voor haar 
altijd belangrijk gebleven. 
Bij mijn vertrek, ze wilde graag mee tot 
aan de lift, zei Liesbeth nog: ‘Until we 
meet again’. Ik had kennisgemaakt met een 
autonome vrouw, altijd ‘in control’, die 
tegelijkertijd op zoek was naar nabijheid 
en warmte.

Contactpersoon Betty Koster was gesteld 
op Liesbeth. Ze schreef het volgende:
Mijn eerste kennismaking met Liesbeth was in 
het kerkje in Geldermalsen. Opvallend vond ik 
het dat zij, wanneer zij de dominee niet goed 
kon verstaan door doofheid, onmiddellijk vroeg 
wat luider te spreken.
Liesbeth bleek dicht bij ons te wonen in de 
Kuypershof. Zij zei dat ze graag alleen was 
maar ze vond het f ijn als ik bij haar langs 
kwam. Zij had een uitgesproken mening over 
maatschappelijke zaken en over mensen. Ze 

hield niet van gezeur of klagen. Langzaam 
ging ze achteruit. Afhankelijk zijn vond ze heel 
vervelend. Dat deed haar besluiten toch naar 
een verzorgingshuis te gaan, wat voor mij van 
grote wijsheid getuigde.
Toen ik een bos tulpen bracht (daar hield ze 
erg van) vertelde ze trots aan anderen dat 
het van haar kerk was. De laatste weken ging 
Liesbeth snel achteruit, ze had veel pijn. Een 
paar dagen voor haar overlijden belde zij mij 
op om zo afscheid te nemen van mij. Dat 
ontroerde me erg.
 
Met haar kinderen en kleinkinderen is er 
in besloten kring afscheid genomen van 
Liesbeth. Nabijheid en vrede zij haar gegund. 

Claartje Kruijff

In memoriam – Allerzielen in de Geertekerk 

Op dinsdag 2 november, Allerzielen, gedenken we degenen die ons dierbaar waren 
en er niet meer zijn. Het is een dag om stil te staan en een kaars op te steken in 
herinnering aan hen, hem of haar. 

De Geertekerk zet vanaf 17.00 uur haar deuren open: je bent van harte welkom om 
een kaars aan te steken en even stil te zijn. 
Van 19.30 tot 22.00 uur is er een mooi programma van live muziek afgewisseld met 
poëzie. De muziek is van het kamerkoor van de Geertekerk en het kamerkoor 
Lamusa onder leiding van Maarten van der Bijl. De voorgangers van de Geertekerk 
verzorgen de teksten. Zij zijn verder de hele avond beschikbaar voor een persoonlijk 
gesprek. 
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Uitnodiging

Later als ik dood ben

‘De vraag is niet of je doodgaat, de vraag is 
of je écht leeft,’ las ik laatst in neongroene 
letters op de facebookpagina van een 
discotheek. Het is waar. De dood is een 
gegeven. Het besef van onze sterfelijkheid 
kan de waarde van het leven vergroten. 
Dat is de reden dat we met De Leven 
een avond willen stilstaan bij de dood, en 
daarmee bij het leven. “Gezellig thema 
hebben jullie gekozen met De Leven… 
Waarom gaat De Leven over de dood?!” 
zei een vriend van me die ik enthousiast 
vertelde over de plannen voor deze 

‘Later als ik dood ben’-avond op 19 
november in de Geertekerk. Hij fronste 
zijn wenkbrauwen, maar als je er even bij 
stilstaat, is het zo gek toch niet.

Onze aartsvijand
Het is soms lastig om het leven in 
een helder en nuchter perspectief te 
zien. Gelukkig is daar dan de dood: de 
aartsvijand die ons wakker schudt en ons 
met de neus op de feiten drukt. Volgens 
mij kan mijmeren over de dood zelfs 
ruimte scheppen voor verwondering en 

dankbaarheid. De dood zet mij stil, doet 
mij beseffen hoe kwetsbaar én wonderlijk 
het leven is. Wat een cadeau dat er adem 
is, dat ik leef. De monnik Thomas Merton 
zei hier het volgende over:
‘Om half drie ’s morgens – het eerste 
getjirp van de vogels die wakker worden 
– het point vierge (maagdelijke moment) 
van de dageraad, een moment van ontzag 
en onuitsprekelijke onschuld, als de Vader 
in stilte hun ogen opent en zij tot Hem 
spreken, zich afvragend of het tijd is om 
te ‘zijn’. En Hij zegt hun: ‘Ja’. Mijn haren 
rijzen te berge en de ogen van mijn ziel zijn 
wijd open, ik ben aanwezig, zonder het te 
beseffen, in dit onuitsprekelijke paradijs, 
en ik neem dit geheim waar, dit wijd open 
geheim dat er voor iedereen is, gratis, en 
niemand schenkt er aandacht aan.’
Benieuwd naar een confronterende, maar 
ook ontnuchterende avond over de dood? 
Kom dan naar ‘Later als ik dood ben’, op 19 
november om 21.00 uur! Aanmelden kan 
via facebook maar binnenwippen mag ook.

Jorn den Hertog, kartrekker van De Leven

Verteluur, crèche en Klub 

Het verteluur en de crèche zijn het nieuwe 
seizoen goed van start gegaan met een 
geslaagde buitendag in het Gagelbos. 
Er werd fanatiek boompje verwisseld, 
pannenkoeken gebakken, rondgestruind, 
bijgepraat en over het water geslingerd. 
De gewone verteluurbijeenkomsten zijn 
ondertussen ook weer van start gegaan, 
met verhalen over de drie grote koningen 
uit de bijbel: Saul, David en Salomo. 
Ook de Klub is weer van start gegaan. Na 
een jaar online waren we heel erg blij om 
elkaar weer te zien en samen te kunnen 
eten. Het filosofische spel Nomizo zette 
daarna de meningen aardig op scherp! 

Marthe de Vries
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Wijkorganisatie

Kijk op de wijk, oktober
In deze periode worden er iedere week 
minstens twee wijk- of regio-avonden 
ergens binnen de Geertekerkgemeente 
gehouden. En wat een geluk dat dit weer 
‘live’ kan!
Misschien is het voor sommigen van 
ons nog een lastige keuze: ga je je wel 
of niet begeven in een kleine ruimte 
met een groep mensen waarvan je niet 
weet of ze al dan niet gevaccineerd zijn. 
Of juist een lastige keuze omdat je zelf 
niet gevaccineerd bent … Daar is geen 
pasklare oplossing voor te bedenken. Wel 
is het verstandig om nog steeds de corona-
basisregels in acht te nemen.
De stuurgroep wijkorganisatie kwam in 

september ook weer als vanouds bij elkaar. 
Fijn dat we ds. Claartje Kruijff mochten 
verwelkomen als predikant. 
Gelukkig worden er in de wijken steeds 
nieuwe contactleden gevonden: Aat van 
Winkel in Utrecht West, Paul de Roy en 
Serra Schouwstra in Bilthoven en Elja Algra 
in Hoograven. Het is ook gelukt om voor 
de stuurgroep een nieuw lid te vinden, 
Lietha Scheewe. Lietha was voordat zij 
in Utrecht kwam wonen actief binnen de 
remonstrantse gemeente Alphen aan den 
Rijn. Zij volgt ondergetekende op, want de 
twee perioden van drie jaar zitten erop. 
Er wordt voortvarend verder gezocht 
naar nieuwe leden voor de stuurgroep, 

want volgend jaar dienen twee volgende 
vacatures zich aan.

Tiny de Boer, stuurgroep wijkorganisatie

Uitnodiging 

Stamppottenmaaltijd en dialoogavond
De Remonstrantse Gemeente Utrecht 
en de Omar al Farouq moskee in 
Utrecht-Overvecht onder houden al 
jarenlang een hartelijke relatie. Regel-
matig zijn er ontmoetingen in moskee 
of kerk. Die staan in het teken van de 
onderlinge dialoog.

De werkgroep maatschappelijke dialoog 
nodigt u graag uit voor de eerstvolgende 
ontmoeting in de Geertekerk, op dinsdag-
avond 23 november. 
Om 19.00 uur (inloop 18.30 uur) gaat aan 
de dialoogavond een ontmoeting aan de 
eettafel vooraf. We serveren een klassieke 
en gevarieerde stamppottenmaaltijd (halal 
en/of vegetarisch).
Aansluitend om 20.00 uur verzorgt 
Brahim Laytouss een inleiding met de titel 
Tweedeling na corona? Hij is een Belgisch-
Marokkaanse theoloog, imam, onderzoeker 
bij het Brussels International Center en 
professor te Antwerpen. Laytouss is een 
invloedrijke moslim die ook moeilijke 
onderwerpen bespreekbaar wil maken.

Na de inleiding bespreken we dit onder-
werp aan ronde tafels in kleine kring. Hoe 
beleefden we de coronatijd? Hoe kijken we 
aan tegen de periode na corona? Welke 
ethische dilemma’s zijn er, welke spirituele? 
We sluiten af om uiterlijk 21.30 uur.
In verband met alle nodige voorbereidingen 
graag opgeven vóór 18 november via 

a.j.modderkolk@gmail.com. Wie alleen aan 
de dialoog wil deelnemen, kan om 20.00 
uur aanschuiven. 
Van harte welkom!

Werkgroep maatschappelijke dialoog,
Inge van de Pavoordt, Tom Harkema,  
Ans van Noord en Arthur Modderkolk

Foto:  Wouter van Vooren
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Programmacommissie

In het kort
De programmacommissie bundelt de 
cursussen, gespreksgroepen en andere 
activiteiten die in het programmagidsje 
terecht komen. We proberen ervoor te 
zorgen dat iedereen met het aanbod aan 
zijn/haar trekken komt. 
Samen met de predikanten bedenken we 
het jaarthema, op grond van het jaarthema 
dat de landelijke broederschap aanreikt. 
We ondersteunen verder zo nodig 
lopende cursussen en kringen. Zo hebben 
we tijdens de lockdown contact gezocht 
met de coördinatoren van de diverse 
gespreksgroepen om te horen hoe het 
met de groepen ging en of we iets voor 
hen konden betekenen. 

Werkwijze
In november speelt altijd de prangende 
vraag: is het landelijk jaarthema voor het 
volgend seizoen al bekend? Is dat er een-
maal, dan barst een creatieve fase los samen 
met de predikanten: hoe vertalen we het 
landelijk thema naar een Utrechts thema? 
Wat zijn de eerste associaties? Welke ideeën 
komen er bovendrijven voor cur sussen, 
bijeenkomsten en andere activiteiten, zoals 
de miniseminars? 
We kijken ook naar het huidige programma. 
Zijn er thema’s over- of onderbelicht? Waar 
is behoefte aan? Met welke mensen en 
groepen, binnen en buiten de RGU, kunnen 

we samenwerken? Alle ideeën krijgen 
vervolgens flink wat tijd en aandacht om tot 
concrete plannen uit te groeien. 
Het uiteindelijke programma omvat 
natuurlijk ook de kerkdiensten, het jeugd-
werk, de vertrouwde doorgaande ge-
spreksgroepen, activiteiten die de diaco-
nale commissie, de werkgroep eredienst 
en de werkgroep dialoog georganiseerd 
hebben. En diverse cursussen die ge meen-
teleden zelf aanbieden. 

Miniseminars en midzomeravond
Veel aandacht gaat er naar de mini-
seminars. Deze levendige en interessante 
avonden zijn inmiddels vaste prik in het 
jaarprogramma. Met het jaarthema als 
ijkpunt passeren heel wat mogelijke 
sprekers, workshopleiders, musici en 
andere performers de revue voordat een 
avond echt staat. Vanzelfsprekend volgt 
er een uitgebreide nabespreking als het 
seminar achter de rug is. En natuurlijk zijn 
we blij met veel bezoekers, maar de inhoud 
van de avond, de sfeer en de gesprekken 
die er ontstaan tijdens het programma of 
de nazit wegen zwaarder.
De midzomeravond heeft een wat ander 
karakter, al zijn de pijlers ook dan een 
thema met veel ruimte voor kunst en 
interactie. Het zou goed kunnen dat de 
samenwerking met de Hogeschool Utrecht 
een vervolg krijgt. 

Ideeën
We hopen natuurlijk dat ieder die dat 
wil iets van haar/zijn gading vindt in het 
programma. Mocht je zelf ideeën of 
wensen hebben, laat het ons vooral weten.

Programmacommissie: Gert-Jan Schmal, 
Hetty Zock, Theodoor Scholten,  

Maarten Schoonwater, Jannet de Goede, 
Marthe de Vries, Christine Sluyterman.

Uit de kerkenraad… 

@ Op 12 september was de intrededienst 
van ds. Claartje Kruijf en ds. Lense Lijzen. 
Een feestelijke dienst met medewerking 
van de cantorij en musici.
@ De gesprekken tussen de Geertekerk 
en de Remonstrantse kerk van Schoon-
hoven verlopen nog steeds in een goede 
sfeer. De procedure inzake goedkeuring 
van de reglementen is als volgt: eerst in 
beide kerkenraden, daarna in beide ALV-
en, dan ter toetsing naar de CoZa, waarna 

de stap naar de notaris volgt. Wat betreft 
het kerkelijk leven blijft Schoonhoven 
autonoom (binnen de kaders die de 
kerkenraad stelt).
@ Er is een 2e penningmeester gevonden 
in de persoon van Lex Sigterman. Hij zal 
zich meer op projecten gaan concentreren, 
zodat Wim Edelman (1e penningmeester) 
zich meer kan richten op de lopende zaken. 
In de komende ALV zal Lex Sigterman 
worden voorgedragen ter benoeming als 

lid van de kerkenraad.
@ De Algemene Ledenvergadering is 
gepland op zaterdag 20 november. De 
uitnodiging en stukken volgen.
@ Op dinsdag 2 november (Allerzielen) is 
de kerk geopend van 17.00 tot 22.00 uur 
(zie onderaan pag. 11). 

Namens de kerkenraad,  
Mattie van der Slikke, secretaris
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Mijn vrijwilligerswerk
In deze rubriek delen mensen met ons hun ervaringen met vrijwilligerswerk 
buiten de RGU. We houden ons aanbevolen voor meer van deze verhalen: 
redactie@geertekerk.nl

Niet alleen altruïsme
Toen ik eind 2007 als gepensioneerd 
Wagenings onderzoeker/wetenschaps-
redacteur in Utrecht kwam wonen, heb 
ik mezelf verplicht om vrijwilligerswerk 
te gaan doen. Ik kende vrijwel niemand 
hier in de stad en wilde geen solitaire 
geraniumkijker worden.

Na een oriëntatiecursus bij Heine Siebrand 
werd ik vriend van de RGU. Al spoedig 
sloot ik me aan bij het project Kerken 
Kijken Utrecht (KKU) – standplaats 
Geertekerk. Hier heb ik vele jaren 
gegidst met Wim van Vugt en Wil van 
Rijswijk als teamleiders. Agnes Offringa 
introduceerde mij bij het stedelijk bestuur 
van KKU. Daar worden de activiteiten in 
twaalf binnenstadskerken gecoördineerd. 
Van de tweetalige informatiepanelen deed 
ik de Nederlandstalige eindredactie. In 
2015 nam ik afscheid van het bestuur en 
wisselde tevens van kerk. Nu ben ik al zes 
jaar gids in de Jacobikerk en verzorg daar 
ook de roosters. Best een ingewikkeld 
proces om meer dan twintig mensen, 
allen met eigen wensen en capaciteiten, 
in te delen. ’s Zomers zijn we elke middag 
behalve maandag open, ’s winters alleen 
in het weekend. Het rondleiden in deze 
‘heldere PKN-kerk met een middeleeuwse 
uitstraling’ is een genoegen.
Maar de Geertekerk vergeet ik niet: soms 
doe ik met een project van de cantorij 
mee en een enkele keer met een cursus of 
wijkavond. Kerkganger ben ik niet.

In mijn vorige woonplaats Rhenen was ik 
actief in het Cuneragilde en een doorstart 
hier bij Gilde Utrecht lag voor de hand. 
Naast de vele bestaande rondleidingen heb 
ik een ‘bomenwandeling’ ontwikkeld, die 
langs bijzondere bomen in de binnenstad 
loopt. Uiteraard met veel aandacht voor 
het omringende Zocherplantsoen. Mijn 
andere wandelthema’s zijn ‘Huisnummers’ 

(in het bijzonder het verhaal over de 
Utrechtse bisnummering). Recentelijk ook 
‘Loop de singel rond’ met aandacht voor 
vijf B’s: bruggen, bebouwing, beelden, 
bomen en (overige) bijzonderheden. 
Jaarlijks verschijnt driemaal het 
Gilde Utrecht Nieuws waarvan ik 
mederedacteur ben. Voor GUN heb ik al 
ruim dertig personen geïnterviewd, niet 
alleen bijzondere gildenaren maar ook 

personen uit instanties waarmee het Gilde 
samenwerkt.

Het vrijwilligerswerk heeft mij een prachtig 
netwerk van waardevolle contacten 
opgeleverd – het zou onzuiver zijn om dat 
alleen met altruïsme te verklaren!

Aart de Veer
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Benin
In het Geertecafé op zondag 3 oktober 
inspireerde Meriem Khairoun, voorzitter 
van de Meriem Foundation, een klein 
groepje Geertekerkers met haar verhalen 
over de voortgang van het Benin project. 
Met de Omar al Farouq moskee is de 
Geertekerk sinds een paar jaar betrokken 
bij dit project. In totaal zullen we 120 
Beninse vrouwen helpen die aan een 
bevalling ernstige complicaties overhielden 
(obstetrisch fistula) en daardoor in een 
sociaal isolement terechtkwamen.
Meriem vertelde dat in het betrokken 
ziekenhuis operatiekamers en een ver pleeg-
afdeling compleet gerenoveerd moes  ten 
worden voordat de eerste tien operaties 
uitgevoerd konden worden. De vrouwen 
(vaak gaat het om jonge meisjes) volgen 
na de operatie een nazorgtraject in 
samenwerking met de organisatie Inner 
Wheel en de lokale Rotary Club. Afhan-
kelijk van de situatie rondom COVID-19 
zal de volgende reis naar Benin dit jaar of 
in 2022 plaatsvinden. De Belgische artsen, 
die gespecialiseerd zijn in obstetrisch 

fistula en op vrijwillige basis aan dit project 
meedoen, hopen dan een groep van 

zestig vrouwen te kunnen opereren. En 
tegelijkertijd Beninse artsen op te leiden 
om deze operaties zelf uit te kunnen 
voeren. De diaconie collecteert diverse 
malen voor dit zeer zinvolle project.

Schoonhoven
Dit jaar vindt in oktober de traditionele 
‘buitendag’ (de beleidsdag) van de diaconale 
commissie plaats in Schoonhoven. Samen 
met de diaconie van onze nieuwe zus-
tergemeente zullen we nadenken hoe we 
samen op kunnen trekken om onze diaconale 
idealen te verwezenlijken. In een volgende 
Geertebrief laten we hier meer over horen.

Activiteiten
De diaconale commissie organiseert de 
komende periode een aantal activiteiten. 
De Arminiaanse maaltijd vond op 16 
oktober plaats. Op veler verzoek zullen we 
de workshop Geweldloze Communicatie, die 
voor het eerst in het voorjaar plaatsvond, 

Diaconale Geluiden en collectes
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nogmaals organiseren. De workshop 
bestaat uit twee ochtenden en vindt plaats 
in de Geertekerk op 18 november en 2 
december. Opgeven bij Mary Kuiper via 
diaconie@geertekerk.nl. 
Op 12 december organiseren we een 
adventslunch in de Geertekerk. Aan 
verschillende keukentafels zullen we elkaar 
ontmoeten en in gesprek gaan. We willen 
een organisatie buiten de Geertekerk 
benaderen om hieraan mee te doen. 
Meer informatie volgt nog. Opgeven als 
deelnemer of als gastheer/-vrouw kan 
al wel, ook bij Mary Kuiper (diaconie@
geertekerk.nl).

Bedankt

Van de kinderen van de Dr. Albert 
Schweitzer School op Curaçao kregen 
we een ontroerend bedankje voor de 
financiële bijdrage van de Geertekerk 
afgelopen jaar. Deze mooie foto, met 
opschrift.

Opbrengsten collectes 
Augustus
St Oekraïene/Bogdan € 499,–
Van de overige gelabelde collectes 
is het opgehaalde bedrag nog niet 
bekend. In de volgende diaconale 
geluiden laten wij dit weten.

Komende collectes
7 november: Benin Meriem Foundation
5 december: Voedselbank

Namens de Diaconiegroep, Maaike Hoffer

Cursus Een zinvol leven 
Woensdagavonden 3, 10 en 17 november van 20.00 tot 22.00 uur. 

Naar aanleiding van zijn uiterst succes-
volle boek, de Zin van het leven, heeft 
Fokke Obbema opnieuw een serie in-
terviews gedaan rond levensvragen. Die 
staan in zijn nieuwe boek Een zinvol leven 
– de mens en zijn verhaal. De vraag voor 
deze serie interviews was eenvoudiger, 
maar ook meer omvattend: ‘Wat is voor 
jou een zinvol leven?’ Een vraag aan de 
geïnterviewden, maar ook aan onszelf. 
In deze korte cursus delen we een aan-
tal verhalen uit de bundel van Obbema, 
en ook onze eigen verhalen. Wat is een 
zinvol leven? 
Ds. Marthe de Vries leidt de cursus. 
Opgave bij haar: marthedevries@dds.nl 
of 06-22325913.
Locatie: Bovenzaal van de Geertekerk. 

Autodienst

We kunnen nu weer naar de zondagse 
kerkdienst gaan. Maar is het voor u niet 
zo gemakkelijk om er te komen? Dan kunt 
u gebruik maken van de autodienst. 
Neemt u daarvoor contact met mij op 
door een mailtje te sturen naar judith-
moesman@gmail.com of te bellen naar 
0343 491578. Ik zal u dan in contact bren-
gen met een chauffeur.

We vragen per keer een kleine vergoe-
ding: € 3 binnen de stad en € 5 als u buiten 
Utrecht woont. Als dat bezwaarlijk voor u 
is dan vinden we daar een oplossing voor. 
Laat u daar dus niet door weerhouden om 
de autodienst in te schakelen!

Judith Fournier-Moesman,  
coördinator autodienst



18

Schrijfactie Amnesty International op 14 november
Maryam Akbari Monfared 
zit al bijna 12 jaar onte-
recht in de gevangenis. 
Ze werd na een oneerlijk 

proces veroordeeld tot vijftien 
jaar cel omdat ze familieleden 
heeft die lid zijn van een verboden 
oppositiegroep.

In maart werd ze plotseling overge-
bracht naar een uiterst smerige 
gevangenis op ruim 200 kilometer van 
haar familie. In deze gevangenis lopen 
de toiletten over en mogen gevangenen 
zelden douchen. Ziektes, infecties, luizen 
verspreiden zich razendsnel en er is 
geen medische zorg. 
De autoriteiten willen haar straffen 

omdat ze vanuit de gevangenis 
een open brief schreef waarin ze 
gerechtigheid vroeg voor haar broer en 
zus die in 1988 in het geheim werden 
geëxecuteerd.
Na afloop van de kerkdienst van 14 
november kan in het kader van de 

Amnesty schrijfactie een brief worden 
getekend gericht aan de autoriteiten van 
Iran. Daarin wordt gevraagd om Maryam 
Akbari Monfared onmiddellijk vrij te 
laten.

Werkgroep Amnesty International

Bijeenkomst

Diner pensant ‘Vrijheid onder druk’

Spreekt vrijheid vanzelf? Anderhalf jaar 
geleden vierden wij 75 jaar Bevrijding, 
maar de afgelopen tijd zorgde een globale 
crisis ervoor dat sommige vrijheden ons 
ontnomen werden. Dat leidde tot grote 
verschillen tussen groepen mensen in de 
samenleving en felle discussies over en 
weer. Vrijheid komt onder druk te staan 
maar wordt tegelijkertijd hervonden, nu 
veel van de coronamaatregelen losgelaten 
worden. Hoe geven wij vorm aan onze 
vrijheid, wat betekent vrijheid voor ons? 
Alle reden voor een culturele en culinaire 
avond over ‘Vrijheid onder druk’. Bekende 

sprekers uit het actuele filosofische en 
levensbeschouwelijke debat gaan met 
elkaar en de tafelgasten in gesprek: Paul 
Scheffer (publicist en hoogleraar Europese 
Studies aan de Universiteit van Tilburg), 
Enis Odaci (voorzitter Humanislam, 
redacteur bij Volzin, magazine voor 
religie en samenleving) en Laurens ten 
Kate (bijzonder hoogleraar vrijzinnige 
religiositeit en humanisme, Universiteit 
voor Humanistiek Utrecht). 

De avond wordt muzikaal omlijst door het 
kwartet van Jan Marten de Vries en de 

catering wordt verzorgd door Heirloom, 
de vaste cateraar van de Geertekerk. 
De organisatie van de avond is in handen 
van de Geertekerk in samenwerking 
met de Stichting Stimulering Vrijzinnig 
Gedachtengoed en Heirloom.

Informatie en tickets
Vrijdag 5 november, aanvang 18.00 uur, 
inloop vanaf 17.30 uur. 
Kosten: 45 euro en 25 euro voor 
studenten. 
Opgave: https://www.ticketkantoor.nl/shop/
dinerpensant2021
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Bijeenkomst

Miniseminar ‘Het luisterlab’
De Geertekerk wordt een heus 
laboratorium waarin we gaan onderzoeken 
wat er gebeurt als we luisteren. Praktisch 
filosoof Wouter Belier helpt ons om 
de juiste vragen te stellen, door ons 
een socratisch gesprek te laten voeren. 
Theatermaker Margit Odems laat in een 
workshop zien hoe je niet alleen met je 
oren maar ook met je ogen kunt luisteren. 
Zij laat ons het belang van lichaamstaal 
ervaren. Geluidskunstenaar Elise ’t Hart 
nodigt ons uit om de oren op scherp te 
zetten en ook naar al die andere geluiden 
in het leven te luisteren. Je weet niet wat je 
hoort deze avond!

Wouter Belier is praktisch filosoof. Hij 
is docent in Leiden en geeft cursussen 
socratische gespreksvoering ('de kunst van 
het juiste vragen stellen'). Hij is daarnaast 
nog theoloog en historicus, lid van de Leidse 
Studenten Ekklesia én het Humanistisch 
Verbond, en hij is thuis in Zen.

Margit Odems, (1987) is theatermaker. 
Haar werk bestaat uit het creëren van 

theatervoorstellingen, kunstmanifestaties, 
(kunst)educatieve projecten en inspiratie-
bijeenkomsten. Zij richtte Playground op, 
een netwerkorganisatie en spelplatform 
voor bijscholing en professionele ont-
wikkeling van theaterprofessionals.

Elise ’t Hart (1991), geluidskunstenares, is 
opgegroeid in een muzikantenfamilie. Het 
belang en de aanwezigheid van muziek en 
geluid is voor haar vanzelfsprekend. Zowel 
tijdens de vooropleiding van het Codarts 
Rotterdams Conservatorium als op de 
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht 
ontwikkelde ze zich tot een geluids-
kunstenaar die muziek, geluid en beeldende 
kunst met elkaar combineert. Elise begon 
systematisch met het registreren van 
alledaagse omgevingsgeluiden. In 2013 
richtte ze het Instituut voor Huisgeluid op, 
een groeiende verzameling en docu mentatie 
van geluiden die je thuis tegen komt.

Datum:  dinsdag 9 november
Tijd:  20.00 – 22.00 uur
Plaats:  Geertekerk
Kaarten:   via Ticketkantoor (voorverkoop 

€12,50 / 10,00) of aan de deur 
(€15,00)

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84
t.n.v. Remonstrantse Gemeente 
Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk
T: 030 2340198

Predikanten
Meer informatie op www.geertekerk.
nl/predikanten
Ds. Marthe de Vries
Tuinstraat 24, 3732 VL De Bilt
werkdagen: maandag t/m donderdag
E: marthedevries@dds.nl
T: 06 22325913 (voor contact graag de 
voicemail inspreken) 

Ds. Claartje Kruijff
Sint Janstraat 47A, 1251 KZ Laren
werkdagen: dinsdag t/m donderdag
E: claartjekruijff@ziggo.nl
T: 06 41526666 (voor contact graag 
mailen of voicemail inspreken)

Ds. Lense Lijzen
Kruisbeklaan 35, 3722 TE Bilthoven
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
E: lensejlijzen@gmail.com
T: 06 40070518 (voor contact graag 
mailen of voicemail inspreken)

Vertrouwenscontactpersonen
E: vertrouwenscontactpersonen@
geertekerk.nl
Marieke Fonk T: 06 40845708
Piet van Leeuwen T: 06 10126466

Diaconale Commissie
Mary Kuiper 
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL69TRIO0379701804
t.n.v. Penningmeester Diaconale 
Commissie RGU

Redactie Geertebrief
Barbara Schouten, Gerard van den 
Berg, Ineke Ludikhuize, Kjeld Rinsma. 
Eindredactie: Trudy Schreuder 
Goedheijt

E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-Out: Jos Verdegaal, Houten

De volgende Geertebrief ver-
schijnt 11 december 2021. Kopij 
inleveren uiterlijk op maandag  
22 november 2021 vóór 12.00 uur.

Adressen en colofon
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Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang om 10.30 uur

24 okt Jesse Gruijters
31 okt  ds. Marthe de Vries, ds. Claartje 

Kruijff en ds. Lense Lijzen
 Herdenking van overledenen
 Verteluur en crèche 
7 nov ds. Lense Lijzen
14 nov  ds. Claartje Kruijff 

Verteluur en crèche
21 nov ds. Marthe de Vries
  20 jaar partnerschap met  

Sf. Gheorghe
28 nov ds. Claartje Kruijff
 1e advent
5 dec ds. Lense Lijzen
 2e advent
12 dec ds. Marthe de Vries
 3e advent
 Verteluur en crèche

De diensten in de Geertekerk blijven 
online mee te beleven via https://live.
geertekerk.nl. 

Remonstrantse werkgroep  
West-Betuwe
Evangelisch Lutherse Kerk, 
Achterstraat 2-4, Culemborg
Aanvang om 10.30 uur

7 nov ds. Evelijne Swinkels-Braaksma
21 nov ds. Lense Lijzen
5 dec ds. Florus Kruyne

Bijzondere diensten

24 oktober: voorganger Jesse Gruiters, 
stagiair in onze gemeente. Deze dienst is 
zijn proefviering, een belangrijk onderdeel 
op weg naar het proponentsexamen, de af-
ronding van zijn kerkelijke opleiding. 

31 oktober: herdenking van de over-
ledenen. In deze dienst worden de leden en 
vrienden van onze gemeente herdacht die 
ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We 
noemen hun namen en steken een kaars 
voor hen aan. Er is ook gelegenheid om de 
namen van andere dierbaren te noemen en 
een kaars voor ze te ontsteken. 
Het predikantenteam leidt de dienst en de 
cantorij onder leiding van Maarten van der 
Bijl draagt muzikaal bij. 

21 november: viering van 20 jaar part-
nercontact met Sf. Gheorghe. 
“Ik ben de wijnstok”, deze uitspraak van 
Jezus over zichzelf, vormt het uitgangspunt 
voor deze dienst. De wijnstok is een sym-
bool van vrucht dragen, uitdelen en delen, 
iets wat we in dit contact ook proberen. 
Op het moment dat wij deze dienst vieren, 
staan de mensen van Sf. Gheorghe er in 
hun dienst ook bij stil. Zo vieren wij, 2000 

kilometer van elkaar verwijderd, maar in-
tens verbonden. 

In het contact zijn wel een aantal dingen 
veranderd: rond twee van de mensen die 
letterlijk voorgingen in het contact, István 
Kovacs en Florus Kruyne. Florus is met 
emeritaat, maar hij blijft bij de werkgroep 
partnercontact betrokken. István is tot bis-
schop verkozen van de Hungarian Unita-
rian Church (HUC). Dit ambt is van ande-
re orde dan dat van de bisschoppen in de 
Rooms-Katholieke Kerk. Het hoogste ge-
zag in de HUC is het consistorie (onze ker-
kenraad). Dit bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de verschillende districten waarin 
de kerk is verdeeld. Eenderde deel bestaat 
uit voorgangers, tweederde uit leken. Uit 
hun midden wordt de bisschop gekozen, 
voor drie jaar. De kerk kent dus maar één 
bisschop, die vooral zorgt voor een goed 
verloop in de organisatie en ook een be-
langrijke rol speelt in de begeleiding van 
predikanten en de predikantsvoorziening 
van de gemeenten.
(bron: Tina Geels, Tochtgenoten in vrij-
zinnigheid, Remonstrantse Broeder schap, 
Utrecht 2002)


