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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 waargenomen en ervaren als de Levende. Het
kán niet zo zijn dat iemand die zo vervuld
was van Licht & Liefde zomaar wordt uitgewist.
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 contact 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 iemands geest dan over
Jezus zelf. Zo was en is Jezus in een mysterie gehuld.
In de komende periode lezen we het
boekje Ruth als een onmisbare schakel in
de geschiedenis van Israël: genoemd naar
een niet-Joodse vrouw die feitelijk een
hoofdrol speelt in de voortgang van deze
geschiedenis.
24 april - Vierde zondag na Pasen
Ruth 1
Een hartverscheurend verhaal over een
Israëlische vrouw, Naomi, die vanwege
hongersnood met man en zoons gevlucht
was naar het buitenland. Man en zoons
overlijden daar en er komt een moment
dat Naomi zich opmaakt om terug te
keren naar waar haar wortels liggen.
Zij heeft alleen nog twee buitenlandse
schoondochters over. Die wil ze het niet
aandoen om zich te moeten losmaken van
hun familie. Het perspectief is moederziel
alleen terug te keren naar huis.
Maar een van de schoondochters is Ruth.

‘Zij kon zich niet van haar (Naomi) losmaken’ staat er. En daarmee kantelt het hele
verhaal. Wat een tragedie had kunnen
worden, draagt met deze schoondochterliefde de kiem in zich van iets moois. Dat
gaat zich in de rest van het boekje en in
een toekomst buiten dit boekje onthullen.
1 mei - Vijfde zondag na Pasen
Ruth 2
Aangekomen in Israël, is voor zowel
Naomi als schoondochter Ruth meteen
al het perspectief aanwezig. Er is namelijk
nog familie van Naomi, een zekere Boaz.
De eerste ontmoeting tussen Boaz en
Ruth is vol belofte.
8 mei - Zesde zondag na Pasen
Ruth 3
En ja hoor, het verhaal ontwikkelt zich
hoopgevend en komt na enige hindernissen steeds dichter bij de ontknoping waar
we allemaal op zitten te wachten. Zullen
ze elkaar krijgen? Toch zit er in dit menselijk geluk een bovenpersoonlijk perspectief verstopt.
Florus Kruyne

Alleke’s team verzorgt de vieringen
van 3, 10, 17 en 28 april. Haar collegateamleden zijn theoloog Barbara Zwaan,
publicist Enis Odaci en pastor Cor
Ofman. Onderstaand de aankondigingen
zoals gepubliceerd door Radio 5.

den wil uitdragen. Wat zou de tekst zijn
waarin zijn levensvisie zichtbaar wordt?

Alleke op Radio 5
Elke zondagavond om 22.00
uur zend het
IKON op Radio
5 ‘Vermoedenvieringen’ uit.
Inspirerende
teksten, liederen en prikkelende overwegingen vormen samen een programma
waarin gevierd wordt, maar waarin
ook ruimte is voor stilte en bezinning.
Marleen Stelling buigt zich met vier
voorgangers vanuit heel Nederland elke
maand over een ander thema. RGUpredikant Alleke Wieringa is gevraagd
mee te werken aan de aprileditie.
Die vier voorgangers hebben in ‘hun’
maand om de beurt ‘dienst’ voor een
bepaald onderdeel; de ene keer lever je
de overweging aan, de andere keer een
stuk muziek, de gebeden of de zegen.
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Viering 3 april
Barbara Zwaan is theoloog en geestelijk
verzorger. Deze zondagavond zoekt zij
naar de balans tussen aantrekken en afstoten. Waar ligt de grens? Ze laat zich inspireren door woorden uit het evangelie van
Johannes 20, vers 17: ‘Houd mij niet vast.’

Viering 17 april
In de Maand van de Filosofie staat
het thema ‘Over de grens’ ook in de
Vermoeden-viering centraal. Reden
voor Alleke Wieringa om een liedtekst
van Stef Bos onder de loep te nemen.
Wieringa is Remonstrants predikant en
voorzitter van Mirre, een netwerk voor
en van lesbische en biseksuele vrouwen
waarin geloof en spiritualiteit centraal
staan.

Viering 10 april
Enis Odaci is publicist en spreekt in verschillende media geregeld over religie,
cultuur en politiek. Hij richtte Human
Islam op, een stichting die het samengaan
van humanistische en islamitische waar-

Viering 24 april.
Deze zondagavond luisteren we naar
Cor Ofman uit Amsterdam, pastor van
het Wereldhuis van de Protestantse
Diaconie Amsterdam. Wat zouden zijn
associaties zijn met ‘grenzen’?

Als vanouds
Niet lang nadat ik hoorde van de aanslagen in Brussel zat ik
weer eens in het pendelbusje tussen Diakonessenhuis Utrecht
en locatie Zeist. De chauffeur is al jaren dezelfde, hij is aardig en
behulpzaam en van Marokkaanse afkomst. Uit het niets kwam de
neiging bij me op om hem te omhelzen. En de gedachte die erbij
opkwam was ‘liefde is het enige antwoord’.
Tot mijn vreugde zag ik op de tv-beelden over de reacties van de
Brusselse bevolking dat velen diezelfde reactie vertoonden en
het ook werkelijk deden: elkaar vasthouden, zoeken en liefhebben. Zo gek was mijn eerste reactie dus niet.

Die automatische reacties volgen een korte route in onze hersenen. Je hoeft er niet over na te denken, ze komen van ver weg
en zijn gericht op zelfbehoud.
In de compassietraining die ik geef als vervolg op de mindfulnesstraining, staan we stil bij de verschillende automatische stressreacties en geven vervolgens voedsel aan die vierde reactie als een
meer bewuste respons. Elke keer als we de ‘tend and befriendreactie’ onderzoeken, komen de deelnemers met verrassende
voorbeelden uit hun dagelijks leven. Men blijkt deze reactie heel
goed te kennen.

De vierde reactie

Generaliseren en nuanceren

Ik moest denken aan een stressreactie die behandeld wordt
in de compassietraining die ik jaarlijks geef. Deze bijzondere reactie heet de ‘tend and befriend response’
(verzorgen-en-op-goede-voet komen-reactie).
Het is een reactie op gevaar & stress en
geworteld in ons genetisch verleden.
Andere oeroude reacties op gevaar zijn
natuurlijk beter bekend: vluchten (wég
van het gevaar, van fysiek vluchten tot
struisvogelpolitiek), vechten (wég met
het gevaar, van verbaal geweld tot fysieke
oorlog) en bevriezen (je kunt vechten noch
vluchten en je raakt verdoofd of verlamd).
Maar die vierde reactie is er ook. Je wendt je toe
naar het gevaar en kijkt het in de ogen, maakt er contact mee en
probeert het te ontwapenen met ‘kalmerende middelen’, zoals
een vriendelijke blik, zachte woorden, niet bedreigend maar
eerder verzorgend handelen. Instinctief verbind je je met het
gevaarlijke en doet een beroep op de gemeenschappelijke wens
om te (over)leven. Daar denk je allemaal niet over na, het gaat in
een opwelling. Het schijnt dat dit een typische feminiene reactie
is, maar mannen hebben het gelukkig ook in zich.

De kritische lezer zal zich afvragen of ik die aardige chauffeur
die ik wilde omhelzen, niet impliciet wegzet als potentieel
gevaar. En met hem alle gewone, goedwillende
Marokkanen en mensen van NoordAfrikaanse en Midden-Oostelijke afkomst,
om het maar even heel breed te maken.
Het vervelende is dat onze geest
instinctief, vanuit oudere lagen van het
brein, geneigd is te generaliseren. Dat
is ook zo’n korte bocht in de hersenen.
Beter gegeneraliseerd en veilig, dan
genuanceerd en je dodelijk vergissen. We
hebben de neiging om als een paar mensen
uit een herkenbare groep zich misdragen de gehele
groep met dit gedrag te gaan associëren. Denk maar aan die
hardnekkige afkeer van Duitsers, die pas de laatste tien jaar aan
het afnemen is.
Gelukkig beschikken we ook over het vermogen te reflecteren,
te nuanceren, te differentiëren, kortom het hoofd koel te houden. Maar dat is een langere en nieuwere route in ons brein,
waarin de eerste heftige reacties van vluchten en vechten maar
langzaamaan afkoelen. Deze prachtige vermogens van de jongste
hersenlagen vinden in de tend and befriend-reactie uit een oudere laag een machtige bondgenoot. In de omhelzing van wie je
in een eerste generaliserende blik als potentieel gevaarlijk hebt
gezien, wordt de ander niet alleen verzacht, maar word jijzelf
ook ontwapend en weggeleid van vluchten of vechten.
In de omhelzing komen we samen weer op nuchtere grond en
kunnen we beiden weer helder zien: O ja, een mens net als ik.

Tijger
Als je teruggaat in de evolutie van de menselijke soort, kun je
je het wellicht voorstellen. Werden ongewapende vrouwen
bedreigd in hun kamp door bijvoorbeeld een tijger, terwijl de
mannen elders op jacht waren, dan moesten ze iets anders
verzinnen dan erop slaan of wegvluchten. Ze namen dan een
niet-dreigende houding aan (keken het dier dus juist niet in de
ogen), spraken hem kalmerend toe, en gaven hem het voedsel
dat voorhanden was – voordat hun kinderen of zijzelf tot voedsel konden worden.
Bij gijzelingen, om een eigentijds voorbeeld te noemen, zijn er
altijd mensen (vaak vrouwen) die juist de communicatie zoeken
met de gijzelnemers en met hen op goede voet proberen te
komen. Ook deze reactie behoort tot het repertoire dat in honderdduizenden jaren verankerd is geraakt in onze genen.

Opwelling
Toch was er iets wat me, na de eerste opwelling om die chauffeur te omhelzen, ervan weerhield om dat ook werkelijk te
doen. Misschien zou het een mooi gebaar geweest zijn van liefde
die alles overwint. Ik koos toch voor de voortzetting van de
normale verhouding, die al goed was – en we groetten elkaar
vriendelijk zoals vanouds.
Florus Kruyne
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Diaconale Geluiden
De collecte op 6 maart was bestemd voor
Amnesty International. Constant Henkel
kondigde deze collecte aan met een verhaal dat indruk maakte; het is het waard
om hier in het kort herhaald te worden.
Jarenlang had Constant met een groep
Amnesty-brieven geschreven aan en over
drie personen, die in verschillende landen
zonder vorm van proces vastgezet waren.
Van twee van hen kreeg de groep af en
toe berichten terug, maar van een man in
Tunesië werd niets vernomen. Na verloop
van jaren staakte de groep het schrijven
in de veronderstelling dat deze niet meer
leefde.
Weer jaren later werd Constant gebeld.
De Tunesiër bleek in Nederland en wilde
hem graag ontmoeten. Hij vertelde dat
de brieven uit Nederland effect hadden
gehad: door die brieven wisten de autoriteiten in zijn land dat er op hen werd
gelet. Door die brieven was zijn leven
gespaard.
Na de collecte op deze zondag werd er
€ 500,- naar Amnesty overgemaakt. Dank
u wel!
Bloemengroet
De werkgroep Kerkelijke Ondersteuning
Vluchtelingenwerk Zeist houdt de eerste
zondag van de maand een wake voor
de ingang van Detentiecentrum Zeist,
bedoeld om de bewoners een hart onder
de riem te steken en om de aandacht op
deze mensen te vestigen. Veel kerken
doen mee aan de wekelijkse bloemengroet, waarbij bloemen worden uitgedeeld aan bezoekers van de kerkdienst in
het centrum. Op Palmpasen is de bloemengroet door onze gemeente verzorgd.
Afscheid
In de vergadering van 7 april nemen we
afscheid van Trudy Schreuder Goedheyt
als lid van de Diaconale Commissie. Trudy
heeft zich gedurende een periode van
zes jaar voor de Diaconale Commissie
onderscheiden door een grote praktische
en inhoudelijke inbreng. Doordat Trudy
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al heel lang actief is in de RGU, onder
andere als koster en cantorijlid, heeft ze
een groot netwerk binnen de gemeente.
Dat kwam steeds goed van pas bij de
organisatie van evenementen, zoals de
Arminiaanse maaltijd. We zullen haar
daarom zeker gaan missen, maar evenzeer
om haar milde en betrokken aanwezigheid
bij de vergaderingen.
Er zijn nog gesprekken gaande met mogelijk nieuwe kandidaten voor de ontstane
vacature.
Prentenboek vindt zijn weg
Binnen de vluchtelingenopvang in Zeist –
en niet alleen daar – valt het boek ‘Adila,
waar ben je?’ in goede aarde. In september collecteerden wij om dit project te
ondersteunen: een boek met en door
vluchtelingenkinderen, in het Nederlands,
Engels en Arabisch, voor henzelf en andere kinderen in de lagere-schoolleeftijd. In
verschillende azc’s, noodopvanglocaties
en basisscholen wordt ‘Adila’ gebruikt
om met kinderen in gesprek te gaan over
oorlog en vluchtelingen. In de vluchtelingenopvang in Zeist bleken kinderen er
een kopie van te krijgen, waaraan ze zich
zeer hechtten. Vanuit de diaconale gelden
zijn daarom tien boeken aangeschaft als
geschenk voor de opvang in Zeist. Zie
ook: www.projectprentenboek.nl.
Bedankje
Van Mieke Janssen van Art.1 Midden
Nederland (expertisecentrum voor gelijke
behandeling en discriminatiezaken) ontvingen wij deze mail: ‘Dankzij de opbrengst
van jullie collecte (oktober 2015 M.K.)
hebben we 27 regenboogvlaggen kunnen
kopen. Die kunnen we uitdelen op scholen waar we voorlichting verzorgen over
vooroordelen en discriminatie o.a. naar
LHBT’ers. Hartelijke dank voor jullie gift!’
Project van de maand: SDB
Hierboven schreven we over de ‘diaconale
gelden’. Die gelden worden elke zondag
aangevuld door de opbrengst van de col-

lecte ‘voor de diaconie’. Uit diezelfde
diaconale gelden wordt ook het project
van de maand ondersteund. Elke maand
een ander project, waaraan we als RGU
jaarlijks een afgesproken bedrag overmaken. Deze maand ontvangt de Stichting
Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB)
€ 750,-.
De SDB helpt buitenlanders die zonder
inkomsten en overheidssteun in Nederland
proberen te overleven. Het betreft
meestal vluchtelingen die niet (meer) voor
onderdak, een ziektekostenverzekering,
werk of een uitkering in aanmerking
komen. Er zijn veel gezinnen met kinderen
bij. Deze doelgroep kampt met problemen
op het gebied van de gezondheid en het
ontbreken van geld en onderdak.
De stichting probeert waar nodig
medische hulp en tijdelijk onderdak te
regelen voor rondzwervende mensen.
Het stichtingswerk wordt gedaan door
vrijwilligers en bestaat uit het nagaan of
er juridische mogelijkheden zijn voor een
verblijfsvergunning in Nederland, of het
ondersteunen van iemand bij het vinden
van mogelijkheden voor terugkeer naar
het land van herkomst. De SDB is geheel
afhankelijk van giften. Kijk voor meer
informatie op www.sdb-utrecht.nl.
Aanstaande dinsdag 12 april…
…ontvangen we, als alles goed gaat,
een groep vluchtelingen uit de opvang
in Utrecht om samen een maaltijd voor
te bereiden en te gebruiken. In de afgelopen tijd heeft een aantal van u zich
voor deelname en vervoer opgeven bij
Robbert Bodegraven, Judith Fournier of
Ida Rombach. De ontvangst zal om 18 uur
zijn, uw bijdrage € 15,-. We verheugen
ons erop u daar te zien.
Komende collecte
Collectedoel voor zondag 1 mei is stichting Omduw.
Namens de Diaconale Commissie,
Marijke Kools

Over mijn studieverlof
Bij de opening van de algemene
ledenvergadering op 19 maart vertelde ds. Alleke Wieringa over haar
komende studieverlof, waarin ze
zich richt op de Pools-Joodse filosoof
en theoloog Abraham Heschel.
Eerst een citaat. ‘Gewoonlijk krijgen de
seculiere wetenschap en de antireligieuze
filosofie de schuld van het verdwijnen van
het geloof in de moderne samenleving.
Het zou eerlijker zijn om de schuld in
het geloof zelf te zoeken. Het geloof verdween niet omdat het met argumenten
weerlegd of afgewezen werd, maar omdat
het irrelevant, saai, onderdrukkend en
slap/smaakloos werd. Als vertrouwen vervangen wordt door dogma, levende eredienst door discipline, liefde door routine;
wanneer er van de crisis van vandaag-dedag weggekeken wordt vanwege de gloriedagen van weleer; wanneer geloof een
stoffig erfstuk is in plaats van een levende
bron; wanneer geloof alleen nog spreekt
in de naam van de autoriteit in plaats van
met de stem van compassie – wordt zijn
boodschap betekenisloos”.
Dat schreef Abraham Joshua Heschel,
ergens in de jaren zestig van de vorige
eeuw.
Inspiratiereserve
Ik ben nu vijf jaar gemeentepredikant bij
de remonstranten en dan mag je drie
maanden met studieverlof. Een fantastische gelegenheid en een voorrecht om je
geestelijke batterijen weer op te kunnen
laden, om iets te kunnen bestuderen waar
je gewoonlijk niet aan toe komt. En dat
je daar aan één stuk door mee bezig kunt
zijn. Gewoonlijk schaak ik op meerdere
borden tegelijkertijd en dat geeft een wat
versnipperd gevoel, soms.
Ik zie het ook als het opbouwen van
een inspiratiereserve: het opdoen van
inzichten, een voorraadje gedachtengoed
waar je weer een tijdje op teren kunt ten
behoeve van de overwegingen, het kringenwerk etc.

wordt. Daarna heeft hij doorgeleerd en
zich doorontwikkeld in seculiere studiegebieden – voor een chassied heel ongebruikelijk.

Abraham Heschel met Martin Luther King

Op 25 april is er een bijeenkomst met alle
remonstrantse predikanten die zo’n verlof
gaan doen. Ik was ooit eerder bij zo’n bijeenkomst en leerde daar onder meer dat
het raadzaam is tijdig met de voorbereiding te beginnen. Daarom ben ik nu bezig
met de vuistdikke biografie van Heschel,
die heel boeiend en rijk is en intelligent
geschreven. Alleen al bij het lezen over de
culturele omstandigheden in het Europa
tijdens de beginjaren van de vorige eeuw,
bekruipt me het gevoel dat er uit die tijd
nog zoveel aanzetten, gedachten en beginnende ontwikkelingen zijn blijven liggen.
Alles werd wreed afgebroken en weggevaagd door twee verwoestende oorlogen. Hoe zou het hier zijn als die er niet
geweest waren?
Theologische kurk
Waarom kies ik ervoor het werk van
Abram Heschel te bestuderen? A.J.
Heschel (1907–1972) was een Joods
godsdienstfilosoof van Poolse origine.
Hij wordt door velen beschouwd als de
belangrijkste joodse theoloog van de 20e
eeuw.
Tijdens mijn studie las ik hapsnap steeds
stukjes uit zijn werk. En ik merkte gaandeweg in mijn eigen denken, dat dit steeds
de gedachten zijn, waar ik op terugval.
Om zo te zeggen: ‘de theologische kurk
waar ik op drijf’.
Heschel is klassiek chassidisch groot
geworden. Het chassidisme is een joodse
stroming uit de 18e eeuw in Oost Europa,
waarin de nadruk op de eigen beleving en
de persoonlijke band met God benadrukt

Wat me in Heschels werk raakt, is de
manier waarop hij balanceert tussen enerzijds zijn joodse geloof en de God die hem
inspireert, en anderzijds een intens engagement met betrekking tot de wereld die
hem omgeeft en uitdaagt.
Zijn virtuoze en haast poëtische taalgebruik is bijzonder. Zijn manier van
theologie bedrijven vind ik origineel en
verfrissend. Zijn theologische werken
benadrukken de gedachte dat religieuze
ervaring een fundamenteel menselijke
impuls is, niet alleen iets joods. Hij vindt
dat geen enkele religieuze gemeenschap
een monopolie op de waarheid kan bezitten.
Hij schreef prachtige werken over de
profeten, over wat gebed eigenlijk is, hoe
God mensen nodig heeft en de mens op
godsqueeste is. Een paar daarvan zijn in
het Nederlands vertaald.
Radicale verwondering
Ik hoop na mijn studieverlof nieuwe
inzichten en inspiratie te kunnen delen via
een lezing, een workshop en een cursus.
Hier eindig ik met een paar citaten uit
Heschels werk, die een klein beetje aangeven waarom ik me zo verwant met zijn
denken voel. ‘Ons doel zou moeten zijn
om het leven te leven in radicale verwondering… ’s morgens op staan en zó naar
de wereld kijken dat niets wat je waarneemt vanzelfsprekend is. Alles is fenomenaal! Alles is ongelofelijk. Behandel het
leven nooit zonder aandacht. Spiritueel
zijn is verwonderd zijn.’
En tot slot: ‘Toen ik jong was bewonderde
ik slimme mensen, nu ik oud ben bewonder ik vriendelijke mensen’.
Alleke Wieringa
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Tussen woestijn en polder
Pieter Dronkers is alweer bijna anderhalf jaar predikant
in de Geertekerk. Hoog tijd voor een paar brandende
vragen.
Het is wel even zoeken naar het adres waar Pieter en Maaike
tijdelijk wonen. In een hip appartement in een wooncomplex aan
de Utrechtse Biltstraat, op de plek waar ooit de Onze-LieveVrouw-ten-Hemelopnemingkerk stond, zitten we nu zakelijk aan
een lange tafel. Elk aan een kant. Ik heb allerminst zakelijke vragen en val maar met de deur in huis:
Heb je gehoord of gelezen over de enquête ‘Kerk in Nederland’? Het
gaat niet goed met de kerken en hun gebouwen. Zie de leegstand
waarvan dit complex het bewijs is.
Pieter Dronkers: “Ik ben net terug uit Israël en Palestina en heb
het gemist. Voor zover ik er iets over gelezen heb, was ik niet
verbaasd over de uitkomsten. Aan belevingsspiritualiteit is nog
wel steeds behoefte. Denk aan de evangelische kerken, maar ik
ben bijvoorbeeld ook verrast dat veel mensen in de Geertekerk
erg aan rituelen hechten. De Avondmaalsviering is voor veel
mensen een belangrijke ervaring. Dat is anders dan in veel andere remonstrantse gemeenten.
De klassieke liturgie, die voor mij erg waardevol is, spreekt een
steeds kleiner deel van de mensen aan. De vraag is: hoe vind je
nieuwe verbindingen tussen vorm en taal? Ik ben wel blij met de
vrijheid die de RGU in dat opzicht biedt, al wordt er soms wel
erg veel belang gehecht aan de vraag of de dominee de juiste
dingen zegt. Ik vind dat de viering ruimte moet bieden voor stilte
en bezinning en tegelijkertijd ook een beetje dwars en uitdagend
moet zijn.”
Wat zou voor jou behouden moeten blijven? Wat is bijvoorbeeld je
favoriete Remo-poster?
‘God schiep eerst de dieren’ is mijn favoriete tekst. Die speelt
met Bijbelse taal en wil tegelijkertijd aan het denken zetten.
Een mooie vondst. De campagne laat publiekelijk zien hoe je op
een lichtvoetige manier kunt geloven. Of je de kerk als instituut
ermee redt vind ik zelf niet eens zo belangrijk. In Frankrijk volgde ik colleges bij een professor die er heel ontspannen in stond.
In plaats van de kerk te ‘redden’ stelde hij voor om een kerkelijk
testament te maken: wat is de essentie van je boodschap en
wat wil je aan de komende generaties doorgeven? In dat opzicht
spreekt de Anglicaanse kerk mij wel aan. Daar weet je dat altijd
wel ergens een koor de Avondvespers zingt en zo de lofzang
gaande houdt. Ook als je zelf even niet kunt zingen.”
Hoe zijn je ervaringen met jongeren en jongvolwassenen de afgelopen
tijd geweest?
“Er is een geweldige groep Jonge Remonstranten actief bin-
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nen de RGU. Hoe je met elkaar over zingevingsvragen kunt
nadenken, dat blijft een experiment. Er dient zich nogal wat aan
natuurlijk in deze tijd. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die ongebonden willen blijven, die lopen af en toe de Geertekerk binnen.
Dat lijkt mij prima. Hier blijft het ook voor mij een de zoektocht
naar goede vormen en taal en organisatievormen.”
Heeft je werk in de Geertekerk ook invloed gehad op je geloof?
“Ik mis in Nederland soms de onmetelijke leegte van de woestijn die ik in Israël vond. Dat gemis heeft me er ook bewust van
gemaakt hoe centraal die woestijn- en nomadentaal eigenlijk is
binnen het joodse en het christelijke geloof. Het is steeds weer
zoeken in hoeverre dat woestijngeloof relevant is voor het leven
in onze dichtbevolkte polder, waar de grootste angst is dat we
natte voeten krijgen.”
Annelies Oldeman

Studiedag over Vrijzinnige profetie
Kunnen vrijzinnige theologen profeten worden die het tij keren? Daarover gaat
de gezamenlijke studiedag van het Arminius Instituut en de VVP op 9 mei.
Welke bijdrage kan de vrijzinnige theologie leveren aan actuele problemen zoals
religieus geweld, ongelijkheid en klimaatveranderingen? Op de studiedag van
maandag 9 mei gaat remonstrants theoloog Martijn Junte daarover in gesprek
met Christa Anbeek en de Amerikaanse
theoloog Paul Rasor. Aanleiding is Rasors
onlangs verschenen boek Reclaming propethic witness. Liberal Religion in the Public
Square. Rasor roept de vrijzinnigheid daarin op terug te keren naar haar kerntaak:
optreden tegen ongelijkheid en onrecht.
Tijdens het middagprogramma is er

ruimte voor concrete toepassing van het
thema in workshops over onder andere
duurzaamheid, seksuele diversiteit en de
vluchtelingencrisis.

Opgave en kosten
Deze gezamenlijke studiedag staat
onder leiding van ds. Tina Geels. Hij
wordt gehouden in de vrijzinnige Kapel
in Hilversum en duurt van 10.00 tot
16.00 uur. Kosten: € 20,-. Opgeven kan
vóór 15 april bij het Arminius Instituut
(v.l.m.kok@vu.nl) of de VVP NoordHolland (ahfrolich@planet.nl).

Wandelen vanuit de Geertekerk
De voorjaarswandeling komt eraan. Loop eens mee en laat je verrassen door de omgeving en het gezelschap!
Op zondag 24 april maken we een wandeling in een voor velen onbekend stukje
Utrecht: Leidsche Rijn. Daar gaan we het Maximapark (en omgeving) verkennen. Eerst
een klein stukje met de trein; reken dit keer op ruim twee uur in totaal.
We starten na afloop van de kerkdienst en de koffie, rond 12 uur. Neem een paraplu
en iets te eten mee. (Bij bar slecht weer verplaatsen we de wandeling naar 1 mei.)
Pieter Bons en Jan-Willem Nieuwenhuijsen

Schrijven voor Atena Aemi
Op zondag 24 april na de dienst kunt u een handtekening zetten onder
een brief aan de Iraanse autoriteiten.
Het gaat om de 27-jarige activiste Atena Aemi, die
in mei 2015 is veroordeeld tot 14 jaar cel vanwege
haar kritiek op de doodstraf. Zij werd in oktober
2014 gearresteerd op beschuldigding van samenzwering en
het verspreiden van propaganda tegen de staat. Atena uitte
op Facebook en Twitter kritiek op de executies en mensenrechtensituatie in Iran. Ook verspreidde ze protestpamfletten tegen de doodstraf.
Bovendien had ze contact met de families van terdoodverdeelden en de nabestaanden van slachtoffers van het geweld na de verkiezingen van 2009.
Atena heeft sinds haar gevangenschap in oktober 2014 veel lichamelijke klachten
en ze ziet slecht. De gevangenisautoriteiten doen dit af als stressverschijnselen.
In de brief vragen we om Atena Daemi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te
laten. Graag rekenen we op u.
Werkgroep Amnesty International

Adressen en colofon
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. 030-2340198
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@icloud.com
tel. spreekuur (030-2882908) di, wo
en do 17.00-18.00 uur
Ds. P. Dronkers
Biltstraat 349, 3572 AS Utrecht
e-mail: pieterdronkers@gmail.com
tel. spreekuur (06-48 40 80 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)
Wim Edelman, Annelies Oldeman
Redactieadres:
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
Lay-out: Pixels and Pencils, Houten
De volgende Geertebrief (Pinkster
nummer) verschijnt op 6 mei 2016.
Kopij inleveren op uiterlijk donderdag
21 april vóór 10 uur v.m.
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Kerkdiensten
Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang 10.30 uur
10 apr	ds. F. Kruyne, Woord en Tafel,
Verteluur, crèche
17 apr	ds. Tj. Baarda, Verteluur, mmv het
Kamerkoor
24 apr	ds. A.L. Wieringa
01 mei ds. C. Cornelissen, Do-Re dienst
08 mei ds. C.M. Geels, Woord en Tafel

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Amerongen/Leersum

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Zeist

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

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

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Bilthoven

Zie voor Vrijzinnigen Nederland:
www.vrijzinnigen.nl

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

Agenda

Remonstrantse werkgroep
West-Betuwe

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Doorn

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen
Aanvang 09.30 uur
01 mei dhr. P.W.A. Overdiep

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

19 apr: Bijbelkring Zeist, olv ds. Pieter
Dronkers, 14.00 uur in de Oldenborgh,
Arnhemse Bovenweg 16, Zeist
19 apr: Oriëntatiecursus, olv ds. Pieter
Dronkers, 20.00 uur in de Geertekerk
26 apr: Dansmeditatie, olv mw. Nelien
van Doorn, 10.00 uur in de Geerte
kerk
26 apr: Oriëntatiecursus, olv ds. Pieter
Dronkers, 20.00 uur in de Geertekerk
03 mei: Oriëntatiecursus, olv ds. Pieter
Dronkers, 20.00 uur in de Geertekerk
10 mei: Dansmeditatie, olv mw. Nelien
van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

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

Rooster autodienst
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 chauffeur’ (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).
17 apr
mw. T.J.E. Maris

24 apr
dhr./mw. Fournier
01 mei
dhr. P. Pols
08 mei
dhr. A. Swertz
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tel. 030-254 0335
(06-525 46956)
tel. 0343-491 578
tel. 030-271 7330
tel. 030-251 3612

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)

Concerten in de Geertekerk
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
Maarten van der Bijl leidt het Kamerkoor
van de Geertecantorij. Muziek uit
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië,
Noorwegen en Rusland. M.m.v. van Ere
Lievonen en diverse andere solisten.
Donderdag 14 april – 20.15 uur
Nesko brengt een nieuwe compositie van
Bram Kortekaas en werk van F. Poulenc
en L. van Beethoven. Info: www.nesko.nl
Zaterdag 16 april – 20.00 uur
Kamerkoor 4 x 4 jubileumconcert:
Welcome to all the Pleasures!
Info: www.kamerkoor-4bij4.nl
Zaterdag 23 april – 19.00 uur
La Zapada: Tango dansen in de Geerte
kerk. Info: www.tangolazapada.nl

Zondag 24 april – 15.00 uur
Orkest van Utrecht speelt diverse werken
van J. Sibelius (o.a Vioolconcert), soliste:
Annemarie van Prooijen
Info: www.orkestvanutrecht.nl
Vrijdag 29 april – 20.00 uur
Dutch Baroque met een programma rond
de kerksonates van W.A. Mozart
Info: www.dutchbaroque.nl
Zaterdag 30 april – 20.15 uur
Kamerorkest Pulcinella speelt R. Wagner,
S. Prokovief en L. van Beethoven
Info: www.kamerorkestpulcinella.nl
Zondag 1 mei – 19.30 uur
Bachcantatedienst. Cantate Gott fähret auf
mit Jauchzen (BWV 43)

