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8 mei, 6e zondag na Pasen - Ruth 3
Het verhaal van Ruth 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.
15 mei, Pinksteren/ Oogstfeest - Ruth 4 
Het komt uiteindelijk goed, Ruth trouwt 
met Boaz. We horen hier ook de namen 
Bethlehem en Efrata. Hé, waar zullen we 
die opnieuw horen? Maar eerst ligt er nog 
een andere grote naam in het verschiet. 
Uit het nageslacht van Ruth en Boaz 
komt David voort. Wie had gedacht dat 
dit de vrucht zou zijn van de liefde van 
een niet-joodse vrouw voor haar joodse 
schoonmoeder? 
De vruchten die we oogsten met het 
pinksterfeest zijn ergens ooit gezaaid en 
in het verborgene gerijpt. Wij weten niet 
wat er uit onze geest, ons hart en onze 
handen voortkomt. We weten niet wat 
de resultaten ervan zullen zijn. We weten 
niet wat we betekenen in het grotere 
geheel. Er is een hand die aan onze 
verhalen meeschrijft en blijkbaar iets kan 
beginnen met de liefde die we leven en tot 
uitdrukking brengen. 
22 mei, Johannes - 3:1-16 
Opnieuw geboren worden: de wereld 
en jezelf met nieuwe ogen leren 
zien en daarnaar handelen, dat is de 
boodschap van Jezus. ‘Maar hoe kan 
dat?’ vraagt Nikodemus zich af. Hij is 
een Schriftgeleerde die gewend is alles 
letterlijk te nemen. Jezus probeert ook 
Nikodemus met andere ogen te laten 
kijken. Dat blijkt niet eenvoudig. 

Van 29 mei tot en met 10 juli lezen 
we verhalen uit het boek Numeri. De 
verhalen vertellen over de omzwervingen 
van het volk Israël door de woestijn. De 
Israëlieten zijn net ontsnapt aan Farao 
en de slavernij in Egypte. Nu zijn ze op 
weg naar het Beloofde Land. De tocht 
die uiteindelijk veertig jaar zou duren is 
een periode van pieken en diepe dalen. 
Langzaamaan leren de mensen ontdekken 
wat het betekent om in vrijheid te 
leven. En ze leren dat die prachtige 
vrijheid ook onzekerheid betekent en 
verantwoordelijkheid. 
29 mei - Numeri 9:15-23 
Het volk Israël is onder leiding van Mozes 
dwars door de zee uit Egypte gevlucht. 
Het zwerft door de woestijn en weet 
eigenlijk niet zo goed welke kant het op 
moet. En dan opeens is er een wolk die 
de mensen de weg begint te wijzen. 
5 juni - Numeri 12:1-16 
Op de hele wereld was er niemand zo 
bescheiden als Mozes, de leider van het 
volk Israël. Je zou denken: een man die 
het conflict wel aandurft. Maar als er 
achter zijn rug wordt geroddeld over zijn 
vrouw zegt hij niets. Omdat Mozes zijn 
mond houdt, besluit God zelf maar in te 
grijpen. 
12 juni - Numeri 13:1-2, 21-14:19
Het Beloofde Land komt in zicht, twaalf 
man gaan op verkenningstocht. Ze zien 
een prachtig land van melk en honing. 
Maar ze ontdekken ook de gevaren: 
vijandige volkeren en zelfs reuzen. Ze 
rapporteren hun bevindingen aan de rest 
van het volk. De vertwijfeling slaat toe. 
Is dat nieuwe land niet veel te gevaarlijk? 
Ach, waren ze maar in Egypte gebleven. 
Slechts twee verkenners durven een 
ander geluid te laten horen. Tuurlijk, de 
gevaren zijn groot, maar met wat meer 
vertrouwen op God en op zichzelf slaan 
ze zich er wel doorheen.

Pieter Dronkers/ Florus Kruyne

Leesrooster Doopviering 29 mei 

Op 29 mei is er een feestelijke 
doopviering. Wie belangstelling heeft 
om gedoopt te worden of om een kind 
te laten dopen, kan contact opnemen 
met ds. Pieter Dronkers. De volgende 
doopdienst is op 2 oktober. Dan gaat ds. 
Florus Kruyne voor.

Creatieve Midweek 
op De Hoorneboeg
De Creatieve Midweek wordt dit jaar 
gehouden van maandag 1 augustus 
tot vrijdag 5 augustus. Locatie is als 
vanouds het prachtige landgoed  
De Hoorneboeg in Hilversum, een 
unieke stilteplek. Deelname aan deze 
week is mogelijk voor iedereen die 
graag schildert. Er wordt verwacht 
dat je actief meedoet en enigszins 
zelfstandig kunt werken. 
Kunstenares Antje Sonnenschein 
verzorgt de begeleiding en de 
kosten bedragen € 335,25 voor een 
eenpersoons kamer met vol pension. 
Opgave voor deelname: telefoon 030-
231 6970 of info@remonstranten.org.
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Altijd een grens om over te gaan

Ik mocht op de radio. En wel in de IKON-Vermoeden 
Viering: radio 5 op 17 april 2016. Ik maakte er onder-
staande overweging voor. Als inspiratie gebruikte ik het 
lied ‘Komatiepoort’ van Stef Bos, afgedrukt op pag. 5. 

Lieve nachtgasten en slaapwandelaars, 
Mijn vader zei: ‘Van geloof moet je opknappen, niet afknappen’. 
Mijn vader is predikant, net als ik. Hij is 84 en hij komt over alsof 
hij 64 is. Niet om dat hij zo nodig jong moet zijn – zo is hij nu 
eenmaal. Hij is altijd op zoek naar mensen, hij is altijd op zoek 
naar mogelijkheden.
‘Van geloof moet je opknappen, niet afknappen’. Zo eenvoudig is 
de boodschap.
Ik denk dat ik iets van hem geërfd heb, daarom spreekt het lied 
van Stef Bos me zo aan. Stef is op zoek naar mogelijkheden. In zijn 
lied opent hij steeds maar meer mogelijkheden, door te bezingen 
dat grenzen er zijn om over te gaan. Een ode aan wat er nog niet 
is, maar wat wel kán.
Ik word daar blij van. Van de wetenschap dat er nog zoveel 
mogelijkheden liggen te wachten om ontdekt te worden. 
Het leven is zo rijk en veelkleurig dat je geen genoegen hoeft 
te nemen met maar één enkele versie ervan. Een versie die 
misschien bepaald wordt door ingesleten routines en gedateerde 
overtuigingen.
Doe mij nog maar wat van die ‘inzichten die ik nog niet ken’ – 
het idee alleen al: daar knap ik van op.

In dromenland
Ik vind het ook wel bijzonder om nu, op de grens van waken en 
slapen, wat gedachten over ‘grenzen’ te laten gaan. Want juist als 
je slaapt, en zeker als je droomt, bestaan er geen grenzen meer. 
De wetten van tijd, ruimte, zwaartekracht en logica gelden niet 
in dromenland. Je blijkt te kunnen vliegen, je kunt op meerdere 
plekken tegelijk zijn, je ontmoet overledenen en je maakt dingen 
mee, die zo vanzelfsprekend zijn… totdat je ze ’s morgens aan de 
ontbijttafel vertelt en je realiseert: maar dat kan helemaal niet!
Ja, wat heet ‘kunnen’? In je drómen kan het.
Ik herinner me een flink gehandicapte jongen die zei: ‘Met mij 
hoef je geen medelijden te hebben hoor, want in mijn denken 
kan ik alles!’

Tegelijkertijd geldt: in je denken en in je plannen en in je ambitie 
kan je alles, wil je alles… en pak je alles aan… totdat… Het leven 
heeft de neiging ons bij tijd en wijle op subtiele of op brute wijze 
de grens aan te geven. Een burn-out, bijvoorbeeld, zoals mij over-
kwam. Een burn-out geeft aan dat je veel te ver over je grenzen 
heen bent gegaan. Zonder dat je het in de gaten had. ‘Was er een 
grens, dan? En waarom heeft niemand me gewaarschuwd?’ 
Verbijsterd zit je tussen de scherven van carrière, huwelijk en 
zelfbeeld. ‘Het deel van mijzelf dat ik wat was vergeten’ heeft 
zich gemeld en het is duidelijk dat er nog ‘lessen zijn om te 
leren’. De grenzen die ongemerkt overschreden zijn, moeten 
achteraf ontdekt worden. ‘Waar zitten ze?’ en ‘Hoe voorkom ik 
dat dit me nog eens overkomt?’. 
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En Goddank is er allerlei ‘bagage die je achter mag laten’: de veel 
te hoge lat, het heilige moeten, het tergende verantwoordelijk-
heidsgevoel, en de apen op je schouders. Je hóeft niet alles mee 
te slepen, je mag vooral loslaten en opnieuw beginnen.

Naar onbekend terrein
Opnieuw beginnen is een kans, die je in feite elke dag wordt 
aangeboden. ‘Maar je moet er wel wat voor doen!’ Je oude 
gedrag en gewoonte patronen kritisch bezien. Het experiment 
aandurven met nieuw gedrag, nieuwe contacten en nieuwe 
vooruitzichten. Je moet een grens over naar onbekend terrein, 
want zó – zo kan het niet langer. En die grens zit vooral in jezelf. 
De angst die je voelt om het oude los te laten en het nieuwe, 
waarin je je nog niet zeker voelt, toe te laten.
Grenzen zitten in ons in de vorm van wat je ‘beperkende 
overtuigingen’ kunt noemen. Een beperkende overtuiging is 
een idee dat we ons zó eigen hebben gemaakt, dat het ons als 
vanzelfsprekend stuurt (en inperkt). 
‘Tekenen? Joh, dat kan ik helemaal niet’.
‘Ik op die baan solliciteren?’ – ‘Nee, daar ben ik niet goed genoeg 
voor’. De mogelijkheid is al afgeschoten, voordat er ook maar 
één experiment overwogen is.
Niemand heeft gezegd dat je dit allemaal maar in je eentje moet 
klaren. Integendeel. Het is fijn (en noodzakelijk) om er goede 
hulp bij te hebben. Ik vind het alleen maar van wijsheid getuigen 
als je je laat coachen of als je in therapie gaat. Het is dan wel 
verstandig om kritisch te zoeken naar iemand die goed bij je 
past. Geen genoegen te nemen met de eerste de beste. Vraag je 
eerst eens af wat voor een iemand je tegenover je wilt hebben. 
Moet het een man zijn of een vrouw? Wil je gesprek of liever iets 
fysieks of iets met creatieve expressie? Zoek je een empathisch 
iemand of liever een wat rationeler type? En vraag je eens af van 
wie je wel advies accepteert en van wie niet?
Een goede match tussen jou en je coach of therapeut is heel 
belangrijk. Want in jullie interactie zal de moed en de zin 
moeten ontstaan om de grens over te gaan en om een nieuw 
levensterrein te verkennen. Zie hem of haar maar als een 
reisgezel – met wie zou jij deze reis aandurven?

Venster van God
‘Er is altijd een grens/ om over te gaan’, zingt Stef Bos. Hij 
bezingt een grens niet alleen als een beperking, integendeel – 
juist als een opening, als een doorgang naar een veel weidser 
perspectief. De prikkelende uitdaging van het onbekende land. 
Het is helend als je die wending kunt maken: van bedreiging en 
verlies naar zin in iets nieuws met achterlating van bagage.
In ons en om ons heen en boven ons schetst Stef tenslotte het 
allerwijdste perspectief, dat je je maar denken kunt. Hij noemt 
het ‘het venster van God’. Daar is altijd een Uitzicht, en  
tóekomst, een blik voorbij datgene waarvan jij dacht dat het het 
einde zou zijn. ‘Waar God in je leven een deur dicht doet, daar 
gaat een venster open’. Hoe weet je niet. Maar dát… daar mag 
je op vertrouwen.

Er zijn altijd mensen in de buurt van dat venster te vinden. 
Mensen die in liefde geloven – die mensen en mogelijkheden 
zoeken. En die je willen bijstaan om over een grens heen te 
komen. Mensen die je vertrouwen kunnen geven dat het goed 
komt – ook al zie je dat zelf nog niet. ‘Er is altijd een zon, ook al 
zie je de maan’.
Er is altijd nog een leven dat je leven kan. Er is wat lef nodig om 
een grens over te gaan – maar je weet toch wat het meervoud 
van lef is? Precies: leven!

Alleke Wieringa

P.S. Als je wilt kun je ’m nog beluisteren op: 
www.eo.nl/radio5/programmas/de-vermoeden-viering,
of klik op de button hiernaast.

Wandelend nadenken 
over tolerantie
Een ochtend over religieuze tolerantie in de zestiende 
en zeventiende eeuw, met een stadwandeling door 
Amsterdam als middagprogramma. Op vrijdag 10 juní 
vervult VU-hoogleraar Mirjam van Veen de rol van gids.

Volgens de zestiende-eeuwse dominee Jacobus Trigland 
waren niet de calvinistische predikanten een gevaar voor 
de vrijheid, maar de remonstranten. Met hun streven naar 
een brede kerk zetten zij het calvinistische streven naar een 
‘belijdende’ kerk de voet dwars.
Trigland verweet remonstranten dat ze de calvinisten niet 
de vrijheid gunden om op hun eigen wijze hun kerk te 
organiseren. Zijn verwijt laat zien hoe ingewikkeld het debat 
over religieuze tolerantie was. In de zestiende eeuw moesten 
mensen op zoek naar een oplossing voor een probleem dat 
zich sinds mensenheugenis niet meer had voorgedaan: hoe 
konden mensen van verschillende confessies met elkaar 
samenleven? 
In de oude bibliotheek van de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit passeren op 10 juni diverse grote denkers over 
religieuze tolerantie de revue. Na het ochtendprogramma 
met lunch leidt Mirjam van Veen, VU-hoogleraar 
kerkgeschiedenis, een bijpassende stadswandeling. 
Locatie: Algemene Doopsgezinde Sociëteit Singel 45, 
Amsterdam, 10.30-16 uur. Opgeven kan bij v.l.m.kok@vu.nl.

http://www.eo.nl/radio5/programmas/de-vermoeden-viering/
http://www.eo.nl/radio5programmas/de-vermoeden-viering/aflevering-detail/aflevering/de-vermoedenviering-20160417t220000/
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Komatiepoort

Daars altyd ’n poort
Soos by Komatie
Daars altyd ’n grens
Om verby te beweeg
Daars altyd mense
Wat glo in die liefde
Daars altyd ’n lewe
Wat jy nog kan leef

Daar is altyd ’n insig
Wat ons nie ken nie
Al lees ons die toekoms
Voorspel ons die weer
Daars altyd ’n uitsig
By God se venster
Daars altyd nog lesse
Wat ons kan leer

Stef Bos

Daar is altyd ’n lied
Vir die wat wil sing
Daar is altyd ’n son
Al sien jy die maan
Daar is altyd ’n wêreld
Wat ons nog nie ken nie
Daar is altyd een grens
Om over te gaan

Daar is altyd nog ruimte
Verby die einde
Daar is altyd ’n stem
Van binne wat praat
Daar is altyd ‘n wonder
Wat ons nie kan verklaar nie
Daar is altyd bagasie
Om agter te laat

Daar is altyd ’n wereld
Wat jy nog nie ken nie
Daar is altyd ’n taal
Wat ons nie verstaan nie
’n Deel van jouself
Waarvan jy vergeet het
Daar is altyd ’n pad
Wat jy nog moet gaan

Als je wilt kun het 
lied van Stef Bos 
beluisteren door door 
de button te klikken.

https://youtu.be/C_v3LynQZww
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Diaconale Geluiden
De gezamenlijke kerken, verenigd in de 
Utrecht se Stedelijke Raad van Kerken, 
hebben in de noodopvang voor vluchte-
lingen in de wijk Kanaleneiland allerhande 
activiteiten aangeboden. Inmiddels is deze 
noodopvang gesloten. Na de paascollecte 
konden we een substantiële bijdrage van 
€ 700,- overmaken voor projectkosten 
en een aantal dagdelen coördinatie. Dank 
daarvoor! De activiteiten worden weer 
opgepakt als (zoals wordt verwacht) in 
juni de opvang in Overvecht opengaat 
voor een nieuwe groep vluchtelingen.  
Kijk voor actuele informatie op  
www.welkominutrecht.nu.

Stichting Thuis Sterven
De focus bij de Stichting Thuis Sterven 
is natuurlijk veel smaller, veel meer 
particulier dan bij de opvang van 
vluchtelingen. Thuis Sterven richt zich op 
de terminaal zieke mens met zijn of haar 
specifieke wensen. De stichting maakt 
het ongeneeslijk zieken mogelijk om in 
de eigen vertrouwde omgeving, of in een 
op thuis gelijkende situatie te overlijden 
in het Hospice Utrecht. Wanneer de 

zwaarte of de duur van de zorg de 
draagkracht van familie en vrienden dreigt 
te overstijgen, kunnen voor deze taak 
toegeruste vrijwilligers ondersteuning 
bieden. De collecte bracht € 221,- op. 
Kijkt op www.thuisstervenutrecht.nl als  
u meer wilt weten. 

Nieuw commissielid
Sinds het afscheid van Trudy Schreuder 
Goedheyt zijn we als commissie met 
verschillende mogelijke kandidaatleden in 
gesprek. We houden u op de hoogte.

Maaltijd met asielzoekers: nieuwe datum
Hierboven kwam al ter sprake dat de nood-
opvang in Kanaleneiland gesloten is. Deze 
sluiting voltrok zich in rap tempo en snel-
ler dan verwacht. Omdat dit ge beurde 
in de week voor 12 april, de dag waarop 
we in de Geertekerk een maaltijd met 
vluchtelingen uit de noodopvang organi-
seerden, is deze maaltijd niet doorgegaan. 
De nieuwe datum wordt maandag 23 mei. 
Onze gasten zullen dan naar verwachting 
mensen uit het AZC in Utrecht zijn of de 
noodopvanglocatie in Zeist. 

Als u zich had opgegeven voor deelname 
op 12 april, krijgt u een mail. Mocht u zich 
nog niet hebben opgegeven, maar wel bij 
de maaltijd aanwezig willen zijn, dan zijn 
dit de gegevens:
Dag: maandagavond 23 mei om 18.00 uur. 
Deelnemers: 10-15 mensen uit de 
gemeente en 25-35 asielzoekers
Kosten: € 15,- voor gemeenteleden. 
Overige onkosten worden uit diaconale 
gelden aangevuld. 
Om deze maaltijd mogelijk te maken is 
er vervoer nodig voor de gasten uit het 
AZC. Mocht u mee willen doen en/of voor 
het halen en brengen van gasten kunnen 
zorgen, laat u dat dan a.u.b. weten.
Mailadressen: robbert.bodegraven@
zonnet.nl of marijkekools@planet.nl o.v.v. 
‘gezamenlijke maaltijd RGU’.

Project van de maand
Deze maand krijgt het ‘Social Committee’ 
van de Unitarische Gemeente Sfantu 
Gheorghe, Roemenië haar jaarlijkse 
diaconale bijdrage. In 2002 sloot de RGU 
een part nerschap met de Unitarische 
gemeente in Sfantu Gheorghe in 
Roemenië. In de jaren daarna heeft de 
Diaconale Commissie deze gemeente 
geholpen zelf een diaconale commissie op 
te zetten.  
Tot dan toe was die er niet. Veel meer 
dan in ons eigen land heerst er armoede 
en sociale onrechtvaardigheid in 
Roemenië. Er is dus genoeg te doen voor 
kerken en diaconieën.
Inmiddels is er een actieve diaconie 
opgebouwd, die wij als RGU jaarlijks een 
bedrag van € 1.000,- toekennen.

Komende collectes
Collectedoel op zondag 15 mei is het 
Straatpastoraat en op 5 juni het project 
SchuldHulpMaatje. Elders in deze Geerte-
brief leest u meer over deze doelen. 

Namens de Diaconale Commissie een 
pinksterfeest vol inspiratie gewenst, 

Marijke KoolsDuizend euro naar diaconie Sfantu Gheorghe

http://www.welkominutrecht.nu
http://www.thuisstervenutrecht.nl
mailto:robbert.bodegraven@zonnet.nl
mailto:robbert.bodegraven@zonnet.nl
mailto:marijkekools@planet.nl
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Eerste Pinksterdag

Straatpastoraat Utrecht
De collecte op Eerste Pinksterdag 
(zondag 15 mei) is bestemd voor het 
straatpastoraat in Utrecht, dat sinds 
2001 bestaat. Straatpastores Bart en 
Wieke bieden pastorale zorg aan mensen 
die dakloos zijn of dat zijn geweest. Ze 
leggen zich toe op het horen van verhalen 
van mensen die erg lang onderweg 
zijn. Soms ontstaat er na enige tijd een 
vertrouwensrelatie, zodat er ruimte 
komt voor het levensverhaal, zingeving 
en geloof. Ook zoeken de pastores ‘hun’ 
mensen elders op: in een nieuw huis, 
hostel, ziekenhuis of huis van bewaring. 
Tot de straatpastorale activiteiten 
behoort daarnaast de wekelijkse inloop in 
de Jacobikerk (met brunch) en elke derde 
zondag van de maand een viering voor 
dak- en/of thuislozen in de Domkerk.
Bij overlijden kunnen de pastores 

voor een waardig afscheid zorgen. 
Waar nodig werken ze samen met 
andere hulpverlenende instanties, zoals 
OMDUW en het Leger des Heils. 
Het straatpastoraat is laagdrempelig 
en oecumenisch. De Nederlands 
Gereformeerde Kerk, de Jeruzalemkerk, 
maakt het werk financieel mogelijk. 

Zondag 5 juni 

SchuldHulpMaatje
In deze economisch problematische tijd 
hebben steeds meer mensen schulden, 
tijdelijk of blijvend. Kerk in Actie nam 
jaren terug het initiatief voor het project 
SchuldHulpMaatje. Daarbij worden ‘ma-
tjes’ opgeleid om mensen met schulden te 
begeleiden en te coachen, of ze te verwij-
zen naar overheidsinstellingen. Dat heeft 
effect: onlangs nog meldden de kranten 
dat SchuldHulpMaatje mensen met schul-
den echt uit de brand helpt.

Op dit moment zijn al in meer dan tachtig 
gemeenten schuldhulpmaatjes actief. Ook 
sommige RGU’ers zijn schuldhulpmaatje. 
Kerk in Actie biedt landelijk trainingen aan 
en helpt gemeenten bij het opzetten van 
plaatselijke initiatieven. 

Ook de RGU vindt het belangrijk men-
sen te helpen die met schulden kampen. 
Enige deskundigheid is daar wel voor 
nodig. Dat er landelijk wordt voorzien in 
trainingen juichen we toe. Ook vinden we 
het belangrijk dat dit groeiende probleem 
onder de aandacht wordt gebracht.
Daarom dragen we graag bij aan dit 
project van Kerk in Actie. En misschien 
schuilt er in u ook een schuldhulpmaatje. 
Wij kunnen u in contact brengen met een 
gemeentelid dat daar meer informatie 
over kan geven. 

Diaconale Commissie

Collectes …omdat het om mensen gaat
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Berichten van het Verteluur

Kinderen en leiding van het Verteluur 
kijken weer terug op een geslaagde 
Palmpasen en Pasen. Sven en Anna kwa-
men een paar keer in de Geertekerk 
kijken omdat hun moeder daar de laatste 
tijd regelmatig komt. ‘We hadden nog 
nooit Palmpasen meegemaakt in een 

kerk… Het was een nieuwe belevenis en 
best spannend om door de kerk te wan-
delen met onze mooie versieringen! Het 
was gezellig, en ook daarna. Het zingen bij 
het Bartholomeus Gasthuis was een bele-
venis, veel oudere mensen werden blij van 
onze liedjes… Onze oma was ook mee en 

dat vonden we fijn.’
Eddo vond Pasen heel leuk. ‘Papa, mama 
en ik komen vaak in de Geertekerk. Maar 
Pasen is wel echt bijzonder. Samen met de 
leiding en andere kinderen heb ik heerlijk 
gegeten. Het was erg lekker en gezellig. 
Het was ook heel leuk om een gezicht te 
maken met matse en lekkere dingen erop. 
De neus was van appelstroop… het haar 
van Nutella… en de mond van aardbeien-
jam! Mjammie.’

Nieuwe leiding gezocht
Om alles draaiende te kunnen houden is 
het Verteluur op zoek naar enthousiaste 
mensen die de leiding willen komen ver-
sterken. Houd je van verhalen vertellen? 
Van spelen en knutselen met kinderen? 
Lijkt het je leuk ze vertrouwd te maken 
met ons geloof en wegwijs te maken in 
onze tradities? Laat het weten. Je kunt 
gerust eerst eens komen kijken of een 
keertje meedraaien. Wees welkom! 
Voor meer informatie: Mariken Hanke 
van Peursem: 030-244 6556 / mhankevp@
gmail.com. 

Volgende data Verteluur
Tot de zomervakantie is er nog vier 
keer Verteluur, namelijk op 15 mei 
(Pinksteren), 29 mei (doopdienst), 19 juni 
(afscheid oudste kinderen) en 3 juli (laat-
ste keer van het seizoen). De eerstvol-
gende keer na de zomervakantie is op 18 
september (Startzondag).
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Kom gidsen in de kerk 

Ook komende zomer kunnen wij onze 
kerk weer twee maanden openstellen 
voor de vele belangstellenden (gauw zo’n 
2000) die de kerk eens van binnen willen 
zien. Stadsbewoners die al vaak zijn langs 
gelopen, buitenlandse culturele toeristen, 
mensen die belangstelling hebben voor de 
Remonstrantse Gemeente, nieuwsgierige 
eigenaren van aanleggende boten, volgers 
van historische wandelroutes door 

Utrecht… De Gemeente Utrecht maakt 
dit via het project Kerken Kijken Utrecht 
(KKU) mogelijk.
Maar… dan moeten wij in juli en 
augustus voldoende vrijwillige gidsen 
hebben. Gidsen die als gastheer/-vrouw 
één dag per week een paar uur (12.00-
17.00 uur) de kerk willen openhouden 
en onze gasten te woord staan. Het 
gaat doorgaans niet om diepgravende 

cultuurhistorische conversatie; in negen 
pagina’s hebben wij al samengevat wat u 
paraat moet hebben.

Wisselende tweetallen
Als u de Geertebrief niet per mail ont-
vangt, is het u wellicht ontgaan dat er 
weer plaats is voor belangstellenden die 
hier een zomer aan willen meewerken.  
U bent in wisselende tweetallen in de 
kerk aanwezig, KKU levert voldoende 
materiaal om u te ondersteunen.
En na de zomer denkt KKU ook aan u: 
er is een passende gratis dagexcursie 
voor de gidsen, en u kunt naar een aantal 
lezingen/rondleidingen!
Lijkt u dit leuk, maar heeft u nog vragen?  
Neem even contact op met de coördina-
toren: Wil van Rijswijk-de Groot, 
wilenjanvanrijswijk@gmail.com, telefoon 
06-107 44295 of Wim van Vugt,  
wvvugt@dds.nl, tel. 030-293 8398.  
We horen graag van u!

Wim van Vugt

Geertecafé over reis 
Westbank en Israël 

In het kader van ons gemeenteprogramma 
hebben zes Geertekerkers van 9 tot 
en met 19 maart deel genomen aan de 
studiereis naar de Westbank en Israël.  
Ze reisden onder leiding van Maaike 
Hoffer. De Geertekerkers wilen hun 
ervaringen graag met u delen in het 
Geertecafé van zondag 22 mei, na afloop 
van de dienst in de Zuiderbeuk. 

Klub half juni op kamp 

Het jaarlijkse Klubkamp voert dit jaar 
weer naar De Hoorneboeg in Hilversum. 
Lekker met elkaar, zoals vanouds. Vorig 
jaar was het kamp in Schoorl, maar op 
10, 11 en 12 juni kan er gelukkig weer een 
kampvuur gestookt worden! 
De Klubleden hebben er hopelijk veel zin 
in. De leiding is zich druk aan het voorbe-
reiden en ook Eva zal zeker langskomen, 
net als ds. Pieter Dronkers. Er nemen 
verschillende jongeren afscheid en wie 
weet zijn er ook nieuwe, aankomende 
Klubleden (ex-Verteluur) om de sfeer 
alvast te proeven. De leiding is dit jaar 
in handen van Wouter-Jan Schouten, 
Marianne Speckmann en Iris van Oort.
Zorg dat je erbij bent!

Nieuws

Waarneming  
ds. Wieringa
Van 25 april t/m 5 september is Alleke  
Wieringa met studieverlof. De werk-
zaamheden worden waargenomen 
door haar beide collegapredikanten. 
De taken zijn als volgt verdeeld: 

Wijken 
De Bilt Bilthoven: F. Kruyne
Maarn Doorn: F. Kruyne
Hoograven Lunetten: P. Dronkers
Houten: P. Dronkers
Werkgroep West Betuwe: 
P. Dronkers

Werkgroepen
Werkgroep Eredienst: F. Kruyne
Werkgroep Jeugd en Jongeren: 
P. Dronkers
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Bruggenbouwers vieren eerste lustrum
Het Utrechts Platform voor 
Levensbeschouwing en Religie 
beleeft zijn eerste lustrum. Dat 
wordt op zondag 22 mei gevierd 
in een feestelijke bijeenkomst met 
korte presentaties, muziek en 
ruimte voor ontmoeting.

Verbinding staat centraal bij het Utrechts 
Platform voor Levensbeschouwing en 
Religie (UPLR). Al vijf jaar biedt het UPLR 
ruimte voor ontmoeting en dialoog, en 
waar nodig voor gezamenlijke actie.  
Te vaak worden volgens het Platform ook 
in Utrecht mensen buitengesloten om 
hun overtuiging of afkomst. Dat maakt 
bruggen bouwen zo belangrijk. 

Lustrumbijeenkomst
Dat je werkelijk tegenstellingen kunt 
overbruggen en relaties kunt herstellen, 
wordt getoond op de feestelijke 
lustrumbijeenkomst met korte 
presentaties, muziek en volop ruimte 
voor ontmoeting. In workshops wordt 
een beeld gegeven van wat er in de 
diverse Utrechtse wijken gebeurt. 
Op 22 mei lanceert het UPLR ook een 
nieuw project waaraan de komende 
jaren verder wordt gebouwd: een band 

tussen Utrecht en Kirkuk voor vreedzaam 
interreligieus samenleven. Yosé Höhne-
Sparborth heeft de afgelopen jaren 
contacten opgebouwd in deze Irakese 
stad, die een half miljoen vluchtelingen 
telt. Ze zal laten zien wat we van Kirkuk 
kunnen leren. 

Op zondag 22 mei is iedereen van  
13.30 tot 17.00 uur welkom in de W.G. 
van de Hulstschool, ingang Lingestraat 
2a (ruime parkeergelegenheid aanwezig). 
Aanmelding wordt op prijs gesteld:  
info@uplr.nl.

Symposium

Wat geloof ik en waarom?
Op donderdag 23 juni in de 
Doopsgezind Vermaning te Haarlem: 
het symposium ‘Wat ik geloof’.  
Vier bekende hoogleraren buigen 
zich over geloven in de context van 
een seculariserende samenleving. 

Remonstrants theoloog dr. Eginhard 
Meije ring schreef onlangs een pleidooi 
om te (blijven) geloven onder de titel ‘Ja, 
dat geloof ik (en wel hierom)’. Geloven 
in de context van onze seculariserende 
samenleving is één ding, maar ook uitdra gen 
waaróm je dat zou doen is nog iets anders. 

Dat ‘waarom’ vormt het uitgangspunt van 
een symposium dat wordt georganiseerd 
door de seminaria van remonstranten 
en doopsgezinden. Open voor iedereen 
met belangstelling voor kerk, geloof en 
theologie. Tijd en plaats: donderdag 23 
juni 2016 in de Doopsgezinde Kerk van 
Haarlem. 
Naast Eginhard Meijering zelf spreken 
drie andere ‘moderne apologeten’: 
remonstrants hoogleraar Christa 
Anbeek, de visiting professor van het 
Doopsgezind Seminarium Erik Borgman, 
en VU-hoogleraar Stefan Paas, auteur 

van onder andere ‘Vreemdelingen en 
priesters. Christelijke missie in een 
postchristelijke omgeving’. De sprekers 
zullen hun eigen visie neerzetten en met 
elkaar in discussie gaan. 
Meer informatie is te vinden op www.
arminiusinstituut.nl en www.seminarium.
doopsgezind.n. Opgeven kan bij Vera Kok, 
v.l.m.kok@vu.nl. Graag onder gelijktijdige 
overmaking van € 15,- (inclusief lunch en 
high tea!) naar NL41 ABNA 0243 4938 78 
t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit, 
Amsterdam o.v.v. watikgeloof.
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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. 030-2340198

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
Surinamestraat 8, 3531 KL Utrecht
e-mail: pieterdronkers@gmail.com
tel. spreekuur (06-484 08099), 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)
Barbara Schouten, Annelies Oldeman

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

De volgende Geertebrief verschijnt op 
17 juni 2016. Kopij inleveren op uiterlijk 
donderdag 2 juni vóór 10 uur v.m.

Adressen en colofon

Schrijven voor Atena Daemi
De 27-jarige Iraanse activiste Atena Daemi werd in 
mei 2015 veroordeeld tot veertien jaar cel vanwege 
haar kritiek op de doodstraf.
Atena Daemi is in oktober 2014 gearresteerd en 
beschuldigd 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 verspreide ze protestpamfletten tegen de doodstraf, en had ze contact 
met de families van terdoodveroordeelden en de nabestaanden van slachtoffers 
van het geweld na de verkiezingen van 2009.
Atena kreeg in de loop van haar gevangenschap last van een slapend gevoel in haar 
handen en voeten, hoofdpijn en slecht zicht. De gevangenisautoriteiten doen dit af 
als stressverschijnselen en weigeren haar buiten de gevangenis te laten behandelen.
Op zondag 22 mei kunt u brief ondertekenen aan de Iraanse autoriteiten, waarin die 
worden opgeroepen Atena Daemi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Werkgroep Amnesty International

Agenda
10 mei: Dansmeditatie, olv mw. Nelien 
van Doorn, 10.00 u. in de Geertekerk
17 mei: Bijbelkring Zeist, olv ds. Pieter 
Dronkers, 14.00 uur in de Oldenborgh, 
Arnhemse Bovenweg 16 Zeist
24 mei: Dansmeditatie, olv mw. Nelien 
van Doorn, 10.00 u. in de Geertekerk
11 juni: Dansdag ‘Je leven een Kunst-

werk’, olv mw. Nelien van Doorn,  
10.00-16.00 uur in de Geertekerk
17 juni: Hoe verzilver je de vergrijzing? 
olv dhr. Jan Willem Nieuwenhuijsen, 
14.00 uur in de Geertekerk
Zie voor uitgebreide informatie over de 
cursussen het programmaboekje of 
www.geertekerk.nl.

In memoriam

Joke Uijterlinden-Krabbenbos
Op 5 april jl. overleed Johanna Carolina 
Uijterlinden-Krabbenbos, beter bekend 
als Joke, op de leeftijd van 93 jaar. 
Het leven was voor Joke ondragelijk en 
uitzichtsloos geworden. Lang nog kon ze, 
ondanks al haar lichamelijke gebreken, 
met behulp van haar naasten en anderen 
de moed verzamelen om door te gaan. 
Nieuwe klachten deden de balans door-
slaan. Joke is, in het bijzijn van haar beide 
dochters, hun partners en haar klein-
zoons, rustig overleden. 
Jarenlang nam Joke deel aan de Bijbelkring 
Tuindorp. Ze was ruimdenkend, had 
moderne opvattingen en kon bovendien 
goed luisteren. Ze vond niet gauw iets 
gek. Qua mentaliteit paste ze goed bij 

onze gemeente. 
In haar leven heeft ze de nodige 
moeilijkheden overwonnen. Kenmerkend 
voor haar waren haar levensmoed, haar 
levensvreugde – ze kon intens genieten – 
en de humor die haar tot het laatste toe 
vergezelde. Joke mediteerde regelmatig 
op haar eigen manier en ervoer dan de 
verbinding met Iets, wat anderen ‘God’ 
noemen. 
In de aula van Keizershof, waar Joke de 
laatste zeventien jaar van haar leven heeft 
gewoond, namen we op 9 april afscheid 
van haar in de kring van de mensen die 
van haar hielden: haar familie, vrienden en 
personeel van Keizershof. 
Dat Joke mag zijn in het Licht.

Florus Kruyne
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang 10.30 uur
08 mei ds. C.M. Geels, Woord en Tafel
15 mei  Pinksteren, ds. P. Dronkers en 

ds. F. Kruyne, bevestiging nieuwe 
leden en verwelkoming nieuwe 
vrienden, mmv Geertecantorij, 
Verteluur, crèche

22 mei drs. Carolien Sieverink, Klub
29 mei ds. Pieter Dronkers, Verteluur
05 juni ds. Friso Boogerd
12 juni ds. Petra Galama
19 juni  ds. Pieter Dronkers, Woord en 

Tafel, Verteluur, crèche

Remonstrantse werkgroep  
West-Betuwe
R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen
Aanvang 09.30 uur
15 mei ds. C.M. Geels
05 juni drs. Carolien Sieverink

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

EUG Oekumenische Studenten 
Gemeente
Janskerk, Janskerkhof 28
Aanvang 11.00 u., 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

Concerten in de GeertekerkRooster 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 chauf-
feur’ (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

08 mei
dhr. A. Swertz tel.030-251 3612
15 mei
dhr. J. Bergstra tel.030-271 4215
22 mei
dhr. C. Görts tel.030-691 9538
29 mei
dhr. A. Swertz tel.030-251 3612
05 juni
mw. D. Maris tel.030-254 0335 
(06-525 46956)
12 juni
P.J. Fournier tel.0343-491 578
19 juni
mw. M. Smits tel.06-831 71078

Vrijdag 13 mei – 20.00 uur
Stichting Oude Muziek: Morales’ perfecte 
kunst. Spaanse polyfone Marialiederen
Info: www.oudemuziek.nl
Zondag 22 mei – 15.30 uur
Concert Valiante, Highlights opera Ottone
Info: concertovaliante.com
Zaterdag 28 mei – 20.00 uur
Lustrumconcert Lamusa: highlights 
uit repertoire van de afgelopen jaren. 
Muzikale leiding: Maarten van der Bijl
Info: Lamusa.nl 
Zondag 29 mei – geen informatie
Critical distances, Tango Theater
Info: www.criticaldistances.nl 
Zondag 5 juni – 19.30 uur
Bachcantatedienst
J.S. Bach, solistencantate Am Abend aber 
desselbigen Sabbats (BWV 42)
J.S. Bach, motet Ach bleib bei uns,  
Herr, Jesu Christ
Info: www.bachcantates-utrecht.nl 
Zondag 12 juni – 16.00 uur
Vocaal Talent Nederland – Nationaal 

gemengd jeugdkoor en Musica Temprana: 
¡Ay, mi Alhama! De lamentatie van een 
moorse koning. Muziek over compassie 
en vrede.
Info: www.nationalekoren.nl 
Maandag 13 juni – 20.15 uur
Sweelinck Orkest met A. Bruckner 
Symfonie nr. 6 en Hongaarse muziek van  
Z. Kodály en B. Barók.
Info: www.sweelinckorkest.nl 

Sweelinck Orkest speelt Bruckner

Kerkdiensten 

Zie voor Vrijzinnigen Nederland: www.vrijzinnigen.nl

http://www.oudemuziek.nl
http://www.criticaldistances.nl
http://www.bachcantates-utrecht.nl
http://www.nationalekoren.nl
http://www.sweelinckorkest.nl
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