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INLEIDING

‘Vrij spel’. In 2016 – 2017 is dat het thema van het Geertekerk-jaarprogramma.  
Vrijheid lijkt bekend terrein. De Remonstranten staan immers voor een ‘vrij en  
verdraagzaam christendom’. Maar hoe bekend het terrein ook is, vrijheid en  
vrij spel geven nog genoeg te denken, te dromen en te doen. 

Er wordt weleens verschil gemaakt tussen twee soorten vrijheid: ‘vrijheid van’ en 
‘vrijheid om’. En dat alleen al leidt tot heel verschillende vragen. Want ‘van’ welke  
dingen zou je vrij moeten zijn? Moet je je bevrijden van alle regels? Of zijn er 
grenzen en is vrijheid niet eindeloos? Denk aan de discussie over de vrijheid van 
 meningsuiting. En dan die ‘vrijheid om’: als je de vrijheid hebt, wat doe je er dan 
mee? Voor welke doelen zet je je vrijheid in?  

Ook vanuit de traditie is er veel over vrijheid te zeggen. Het oerverhaal van de  
vrijheid is dat over de uittocht van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte.  
Maar bevrijd van de dwangarbeid kwam de vraag op: en wat nu? Wat moeten we  
met die vrijheid? En met de verantwoordelijkheid die erbij hoort? 

En dan de apostel Paulus: voor hem was het essentieel dat het geloof mensen 
 vrijheid geeft: niemand hoeft meer onderdanig te zijn. Maar dat betekent nog niet 
dat alles voortaan door de beugel kan. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. 

In 1517 begon Martin Luther zijn protest tegen de kerkelijke autoriteiten die voor-
schreven hoe je moest geloven. In 2017 is dat 500 jaar geleden. En nog steeds zijn 
er die vragen: waar moeten we ons van bevrijden en waartoe kunnen we de nieuw 
gewonnen vrijheid gebruiken? Hopelijk vindt u dit programmajaar in en om de 
 Geertekerk de ruimte en inspiratie voor verschillende antwoorden.

Een mooi en vrij programmajaar 2016 – 2017 gewenst. Keuze genoeg. Maar houdt 
vooral ook de Geertebrief en de website in de gaten voor extra activiteiten die in de 
loop van het jaar nog worden georganiseerd. 
 
De programmacommissie van de Geertekerk
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VRIJE ROUTES

 
Wil je meer weten over een vrij en verdraagzaam christendom? Ga eens kijken  
bij Dwarsgeloven of de Oriëntatiecursus.

Ben je op zoek naar vrijheid? Kom naar De Tirades over vrijheid en onvrijheid in  
de samenleving of meld je aan voor de leeskring Het handwerk van de vrijheid.  
Je kan ook lid worden van een van de Bijbelkringen om je te oefenen in een vrije  
manier van bijbellezen. Ook interessant: de korte cursus Christelijke en  
Boeddhistische teksten.  

Ben je op zoek naar wat je moet doen met de ruimte die de vrijheid je biedt?  
Schrijf je in voor de cursus Knopen doorhakken en levenskeuzes maken of  
Jungiaans denken en werken.
 
Betekent vrijheid voor jou dat je op zoek bent naar manieren om verantwoorde-
lijkheid te nemen? Denk dan eens aan de Arminiaensche maaltijd of kerstkaarten 
schrijven. 

Raak je langzaam je vertrouwde vrijheid kwijt, bijvoorbeeld doordat je ouder wordt, 
denk dan aan de gesprekskring Hoe verzilver je de vergrijzing of de leeskring 
Gouden jaren. 

En wil je de vrijheid beleven en voelen? Dan is de Geertecantorij wellicht een idee,  
of de boetseerworkshop Inspiratie verbeeld. Of neem deel aan de Twaalf Heilige 
Nachten.
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KENNISMAKING 
 
Hier vind je cursussen die je wegwijs kunnen maken in de christelijke traditie  
en bij de Remonstranten.  
 
 
DWARSGELOVEN

Wat gaan 

we doen? 
De cursus Dwarsgeloven biedt je een algemene oriëntatie op (christelijk) 
geloof en spiritualiteit. Dwarsgeloven bestaat uit vier avonden waarop 
we begrippen als godsdienst en spiritualiteit verkennen en we uitzoeken 
of er uit oude verhalen en uit een christelijke traditie een spoor overblijft 
dat je raakt, bemoedigt en uitdaagt. Dwarsgeloven is ook zoeken naar 
de verbinding tussen binnenwereld en buitenwereld, tussen verleden en 
toekomst. Dwarsverbanden worden gelegd met andere levensbeschou-
wingen en wereldgodsdiensten. Aan de hand van filosofie en literatuur 
zoeken we met elkaar naar een kern die aanspreekt.

Data Maandagen 24 & 31 oktober, 7 & 14 november 

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Locatie Geertekerk 

Deelnemers Minimaal 6 en maximaal 12

Leiding Jan-Willem Nieuwenhuijsen. Jan-Willem (1942) studeerde rechten, 
sociologie en theologie. Trainer en voormalig kinderrechter.  
Lid van de Remonstrantse Gemeente Utrecht. 

Kosten € 40,- Studenten: € 20 (inclusief werkboek, koffie/thee) 

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl  
v 030 234 01 98 of via www.dwarsgeloven.nl  
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ORIËNTATIECURSUS

Wat gaan 

we doen?
Geloven begint bij jou. Dat is de slogan van de Remonstranten. Maar 
wat begint er dan? En wat zijn nu precies Remonstranten? De Oriënta-
tiecursus geeft je de gelegenheid om daarachter te komen. En vooral 
om na te denken over je eigen overtuigingen en geloof en daarover met 
elkaar in gesprek te gaan. Uiteindelijk komt ook de vraag aan de orde of 
je zelf vriend of lid van de Remonstranten wilt worden. Het antwoord is 
geheel aan jou.

Data Donderdagen 9, 16, 23 & 30 maart, 21 & 27 april

Tijd 20.00 – 22.00

Locatie Geertekerk

Deelnemers Minimaal 10

Kosten € 30,-

Leiding Ds. Florus Kruyne

Opgave Voor 6 maart 2017 via het Kerkelijk Bureau 
a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98
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SPECIAAL IN 2016 – 2017
Hier vind je bijzondere evenementen, korte cursussen en eenmalige bijeenkomsten 
waarin het jaarthema Vrij Spel aan de orde komt, of die specifiek zijn voor het  
programmajaar 2016-2017. 

DE T IRADE

Wat gaan 

we doen?
Komende herfst geeft de Geertekerk vrij spel aan mensen die zich met 
rede en wellicht ook wel met recht boos maken over ontwikkelingen 
in de samenleving. Is er nog ruimte voor een eerlijk en respectvol 
democratisch debat? Zorgen we nog wel voldoende voor elkaar? Zijn 
journalisten nog wel nieuwsgierig genoeg? Sprekers wordt gevraagd 
een tirade te houden en een tegendenker reageert. Het publiek krijgt 
alle vrijheid om de eigen mening te bepalen. Deze serie wil het debat op 
scherp zetten en ook de vraag stellen of er vanuit de christelijke traditie 
nog een bijdrage te leveren valt aan de maatschappelijke discussie.

Data Dinsdagen 20 september, 25 oktober, 22 november. Op 21 februari,  
21 maart en 23 mei zijn er vervolgbijeenkomsten met een ander karakter.

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Locatie Geertekerk

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98
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AANDACHTTRAINING (MINDFULNESS)  & LEVENSKUNST

Wat gaan 

we doen?
Omgaan met wat spannend en pijnlijk is in een mensenleven is de 
kunst die we allemaal aan het leren zijn. De kunst van het ruimte geven 
aan geluk en het delen ervan is de andere kant van het verhaal. De 
oefening van aandacht en mildheid in deze intensieve training is een 
krachtige aanzet om deze 2 levenskunsten, een tweeling, te baren, of 
in ieder geval te ontwikkelen. In een voorgesprek verkennen we of deze 
cursus bij je past. Lees meer over de Aandacht- of Mindfulnesstraining 
op www.floruskruyne.nl  

Data Maandagen 26 september, 3, 10, 24 & 31 oktober, 7, 14 & 21 november

Stiltedag Zaterdag 22 oktober, 11.30 – 16.30

Tijd 19.30 – 22.00 uur

Locatie Graalhuis, Nieuwegracht 51, 3512 LE Utrecht

Deelnemers Maximaal 15

Leiding Ds. Florus Kruyne. Florus is gecertificeerd mindfulness  
& compassietrainer

Kosten € 400,- Vrienden & leden RGU/Remonstranten: € 200,- 

Opgeven Voor 19 september 2016 (liefst eerder). Via Florus Kruyne  
a kruyne@planet.nl v 030 236 88 73

HIGH TEA

Wat gaan 

we doen?
Luchtige bijeenkomsten rond een filosofische, literaire of spirituele 
tekst. Men hoeft niets voor te bereiden. Met na afloop het plezierige 
besef dat je polsstok langer is dan je eerder had gedacht. De setting? 
Een filosofisch café: je mag altijd komen of een enkele keer aanschui-
ven. Gewoon om te ontmoeten, te luisteren, een vraag te stellen of mee 
te discussiëren. Om beurten zorgen de deelnemers voor de aankleding 
van deze high tea met al dan niet zelfgemaakte culinaire lekkernijen.

Data Dinsdagen 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari,  
14 februari, 14 maart

Tijd 15.30 – 16.45 uur

Locatie Geertekerk

Leiding Ds. Heine Siebrand. Heine was jarenlang predikant in de Geertekerk

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v 030-2340198
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Korte cursussen en workshops

 
KNOPEN DOORHAKKEN EN LEVENSKEUZES MAKEN

Wat gaan 

we doen?
Wat is de volgende stap in mijn carrière? Wil ik mijn oude vader in huis 
nemen? Hoe wil ik verder met mijn relatie? Vragen waar soms maar lastig 
een antwoord op te geven is. De waarden die je belangrijk vindt, wat je 
aan kunt, en je zelfbeeld spelen een belangrijke rol in het keuzeproces. 
In drie avonden gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de 
keuze waar je voor staat, van je eigen waarden en van je mogelijkheden. 
Na drie avonden heb je de instrumenten in handen om de knoop door 
te hakken.

Data Donderdagen 8, 15 & 22 september 

Tijd 20.00 – 21.30 uur

Locatie Geertekerk

Leiding Ds. Florus Kruyne en Mazina van den Born.  
Mazina is trainer en vriendin van de RGU.

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98

VERANDERD GODSBESEF

Wat gaan 

we doen?
Uit de reacties op artikelen, preken, liedkeuze en pastorale gesprekken 
blijkt al langer dat een persoonlijke godsbeleving geweken is voor een 
meer onpersoonlijke, een niet nader te omschrijven iets. Aan de hand 
van drie thema’s bespreken we deze ontwikkeling, te weten: God, van 
persoonlijk naar onpersoonlijk (14 juni), God, van christelijk naar  
universeel (21 juni), God, van weten naar niet-weten (28 juni).

Data Woensdagen 14, 21 & 28 juni 

Tijd 20.00 – 21.30 uur

Locatie Geertekerk

Deelnemers Maximaal 15

Leiding Ds. Florus Kruyne

Opgave Voor 12 juni 2017, via Florus Kruyne a kruyne@planet.nl v030 236 88 73  
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CHRISTELI JKE  EN BOEDDHISTISCHE TEKSTEN 

Wat gaan 

we doen?
In de ontmoeting tussen mensen ligt inspiratie besloten. Dat geldt ook 
voor de ontmoeting tussen teksten uit twee grote wijsheidstradities: 
het christendom en het boeddhisme. We staan stil bij enkele teksten uit 
beide tradities over existentiële thema’s zoals liefde, God, vergeving, 
ethiek, de wereld, de natuur en de gemeenschap. Ook beoefenen we de 
stilte van meditatie. 

Data Woensdagen 5 oktober, 2 & 23 november

Tijd 20.00 – 22.30 uur

Locatie Geertekerk

Deelnemers Maximaal 15

Leiding Ds. Florus Kruyne

Opgave Voor 3-10-2016 via Florus Kruyne a kruyne@planet.nl v 030 236 88 73

JUNGIAANS DENKEN EN WERKEN

Wat gaan 

we doen?
Drie bijeenkomsten voor mensen die belang hechten aan bewustwor-
ding en die graag manieren krijgen aangereikt waarmee ze zelf aan de 
slag kunnen. In de visie van Carl Gustav Jung, een van de grondleggers 
van de dieptepsychologie, neemt het onbewuste van de mens, een 
centrale plaats in. Jung onderkent het belang van religie in ons leven en 
geeft handvatten waarmee je als mens een meer actieve en ontvankelijke 
houding kunt ontwikkelen, zonder zich te beperken tot een bepaalde  
traditie. Theorie over en toepassing van de Jungiaanse manier van denken 
en werken gaan bij deze bijeenkomsten hand in hand. In de kleine groep 
is ruimte voor intensieve uitwisseling van ervaringen en voor persoonlijke 
aandacht voor iedere deelnemer. 

Data Maandagen 26 september, 17 oktober. Woensdag 16 november

Tijd 19.30 – 22.00 uur

Locatie Geertekerk

Leiding Marijke Kools. Marijke is Jungiaans filosofisch therapeut en bioloog. Ze 
is werkzaam als verpleegkundige in het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht.

Deelnemers Minimaal 4 en maximaal 6

Opgave Via het Kerkelijk Bureau. a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98
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SPIEGELTOCHT

Wat gaan 

we doen?
Voor het derde seizoen komen we drie avonden bij elkaar. Evenals voor-
gaande seizoenen staan de deelnemers aan deze kring zelf centraal, 
met eigen ervaringen en zingeving. We spiegelen onszelf, onze eigen 
verhalen aan spirituele teksten van vrouwen. Praten, delen, inspiratie 
opdoen en stilzijn zijn de ingrediënten voor deze avonden. Voor meer 
informatie kan je terecht bij Irene Kool via imkool@zonnet.nl. 

Data Dinsdagen 14 maart, 11 april en 9 mei

Tijd 22.00 – 21.30 uur

Locatie Gerrit Rietveldhof 15, Utrecht

Deelnemers Maximaal 10 deelnemers

Leiding Irene Kool. Irene is theologe, coach en betrokken bij de RGU. 

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v 030 234 01 98 
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Eenmalige bijeenkomsten

 
DE ARMINIAENSCHE MAALTI JD

Wat gaan 

we doen?
Wees welkom en ontmoet elkaar tijdens een gezellige warme maaltijd 
voor leden en vrienden door leden en vrienden. En dat alles onder 
het toeziend oog van Arminius, de theoloog die aan de wieg van de 
Remonstranten stond. Meer informatie volgt in de Geertebrief en op 
geertekerk.nl.

Datum Vrijdag 21 oktober 

Tijd Vanaf 18.00 uur

Locatie Geertekerk

Leiding Diaconale Commissie (diaconie@geertekerk.nl)

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v 030 234 01 98

 
BOETSEREN:  ‘ INSPIRATIE  VERBEELD’

Wat gaan 

we doen?
Ook dit jaar is er weer een boetseerdag samen met Elzelien Jansen in 
haar atelier in Den Dolder. We zullen onze gedachten en onze handen 
laten gaan over de veertien kruiswegstaties. Boetseer ervaring is niet 
nodig.

Datum Zaterdag 18 februari

Tijd 10.00 – 16.00 uur

Locatie Informatie volgt na opgave

Deelnemers Minimaal 5 deelnemers

Leiding Ds. Alleke Wieringa en Elzelien Jansen. Elzelien is beeldend kunstenaar.

Kosten € 50,- à € 60,- inclusief lunch, koffie/thee en gebruik gereedschap.  
Exclusief bakkosten.

Opmerking Opgeven voor 11 februari 2017

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98
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GEERTECAFÉ WERKGROEP PARTNERGEMEENTE

Wat gaan 

we doen? 
Walking together: met Hongaarse vrijzinnigen in Roemenië. Dat doen 
wij vanuit de Geertekerk met de Unitarische gemeente van de stad 
Sf. Gheorghe. Vanaf 2001 komen we bij elkaar over de vloer. Hart-
verwarmend, inspirerend en uitdagend zijn de onderlinge gesprekken.  
En we leren van elkaar door de spiegel die de ander ons voorhoudt. 
Hierbij gaan we maatschappelijke kwesties en het persoonlijke geloofs-
leven niet uit de weg.
In 2015 bracht een groep gemeenteleden van Sf. Gheorge een bezoek 
aan de Geertekerk. In een Geertecafé willen we terugkijken op dit bezoek 
en het daaraan verbonden thema “Being liberal in a non-liberal age”

Datum Zondag 30 oktober

Tijd 11.45 uur (na afloop van de viering)

Locatie Geertekerk

Een bijzondere kerst

 
KERSTKAARTEN SCHRI JVEN

Wat gaan 

we doen?
Liggen er thuis nog stapels onbeschreven kerstkaarten te wachten 
op een mooie boodschap? Breng ze – samen met je adresboekje en 
decemberzegels – mee naar de Geertekerk en kom gezamenlijk pennen. 
Wij zorgen voor inkt, versnaperingen en de nodige inspiratie.  
Gezelligheid en tekst volgen vanzelf. Aan het einde van de avond lopen 
we naar de brievenbus en posten we de boel. Zo kan er alvast één van 
de vele dingen van het december-lijstje worden afgevinkt en ontvangen 
je dierbaren de kerstwensen dit jaar gegarandeerd op tijd. 

Datum Dinsdag 13 december 

Tijd 19.30 – 21.30 uur

Locatie Geertekerk

Opgave Via Hanna Ruiten a hannaruiten@gmail.com  
(Last-minute aanschuiven mag ook)
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KERSTSPEL

Wat gaan 

we doen?
Jaarlijks wordt de viering van kerstavond breed ondersteund door 
gemeenteleden, jong en oud. Of het nu gaat om acteren, zingen, 
musiceren, kostuums maken of een decor bouwen: vrijwel iedereen kan 
aan deze viering bijdragen. Wil jij of wilt u dit jaar meewerken neem dan 
contact op. Raadpleeg voor de concrete plannen de komende tijd de 
Geertebrief en de website van de cantorij www.geertecantorij.nl.

Repetities koor Donderdag 8 december, 19.30 – 21.00; Zondag 18 december  
12.00 – ca. 13.30; Donderdag 22 december, 19.30 – 21.00 uur

Repetities orkest Zondag 4 & 18 december 12.00 – ca. 13.30 uur 

Data acteurs worden nader bekend gemaakt

Repetities 

kinderen
Zondagen (4), 11 & 18 december tijdens de viering. Generale repetitie 
op 24 december ’s middags, daarna een gezamenlijke maaltijd.

Uitvoering Zaterdag 24 december 19.30 uur

Locatie Geertekerk

Leiding Maarten van der Bijl a cantor@geertekerk.nl v 06 247 65 863 

Informatie Via Ineke Ludikhuize a ludikhuize@gmail.com v 030 229 12 00

TWAALF HEIL IGE NACHTEN

Wat gaan 

we doen?
De twaalf heilige nachten, zo worden de twaalf nachten genoemd die 
volgen op de kerstnacht tot aan drie koningen. De eerste nacht is de 
nacht van eerste naar tweede kerstdag. De laatste nacht is de nacht van 
5 naar 6 januari. De donkerste dagen van het jaar, een tijd van bezin-
ning, die op veel manieren vorm kan krijgen. 
Op de eerste avond is er een inleiding op het fenomeen van deze heilige 
nachten, op de tweede avond gaan we bedenken hoe wij zelf vorm aan 
deze nachten willen geven en maken er een plan voor. Dan volgen de 
twaalf heilige nachten als vanzelf en komen we daarna – in januari – nog 
één keer bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen.

Datum Donderdagen 8 december, 15 december en 12 januari

Tijd 14.00 – 15.30 uur

Locatie Geertekerk

Leiding Ds. Alleke Wieringa

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v 030 234 01 98



KRINGEN
Veel ontmoetingen, gesprekken en zoektochten vinden plaats via lees-, bijbel- en 
gesprekskringen. Sommige zijn eenmalig, andere bestaan al jaren, maar iedereen  
is welkom.

 
LEESKRING ‘HET HANDWERK VAN DE VRI JHEID’  VAN PETER B IERI

Wat gaan 

we doen? 
Peter Bieri is een Zwitsers filosoof die beter bekend is als romanschrij-
ver onder het pseudoniem Pascal Mercier (o.a. Nachttrein naar Lissa-
bon). In zijn werk gaat het om vragen als: Kunnen wij zelf bepalen hoe 
ons leven verloopt? Hoe vrij ben je, en waar laat je je in je keuzes door 
leiden? Kiezen is volgens hem een vaardigheid die je kunt verwerven. 
‘Vrij leven’ betekent werk aan de winkel: het is levenskunst. Bieri denkt 
genuanceerd over het dilemma vrije wil tegenover gedetermineerd zijn. 
We spreken 4 of 5 avonden met elkaar over gedeelten uit zijn filosofisch 
werk over vrijheid en uit zijn romans. Het boek sluit aan bij het jaar-
thema “vrij spel”. 

Data Maandag 16 januari. Overige 4 data worden in overleg met de  
deelnemers nader vastgesteld.

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Locatie Geertekerk (evt. bij deelnemers thuis)

Leiding Hetty Zock. Hetty is religiepsycholoog, theoloog en vriendin  
van de Geertekerk.

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98  
of via Hetty Zock a t.h.zock@rug.nl v06 223 01 975
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LEESKRING ‘MAK’

Inhoud 

activiteit
In deze kring lezen we vooral Nederlandse literatuur, maar dat is geen 
wet van Meden en Perzen. De boeken worden in onderling overleg 
gekozen. We komen maandelijks bij elkaar om de gelezen boeken te 
bespreken. De bijeenkomsten worden bij de leden thuis gehouden. 
Momenteel hebben we plek voor een aantal nieuwe deelnemers (totaal 
maximaal 9 deelnemers).

Data De bijeenkomsten zijn elke derde maandagmiddag van de maand van 
14.00 tot 16.00 uur afwisselend bij de leden thuis. 

Opgave en 

informatie
Ellen Edelman a edelman.deheer@planet.nl v 030 696 24 48.

BI JBELKRING ‘VAN KAFT TOT KAFT’

Wat gaan 

we doen? 
We gaan dóór met de Apokriefen en Deuterokanonieken. Aan de orde 
komen onder andere het Evangelie van Judas, het deuterokanonieke 
boek Baruch en we staan stil bij de vraag wat gnostiek is.

Data Donderdagen 29 september, 20 oktober, 24 november, 19 januari,  
23 februari, 23 maart

Tijd 10.00 – 11.30 uur

Locatie Geertekerk

Leiding Ds. Alleke Wieringa

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98



geertekerk utrecht  17

BI JBELKRING ‘VECHTSTREEK’

Wat gaan 

we doen?
Iedere maand duikt een groep enthousiastelingen in de bijbel. Samen 
bepalen we wat we willen lezen. In de komende maanden staan in ieder 
geval de verhalen over David op het programma. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om een of meerdere keren aan te sluiten.

Data Dinsdagen 20 september, 18 oktober, 15 november, 17 januari,  
21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei 

Locatie Wisselende locaties in Maarssen 

Tijd 10.00 – 11.30 uur

Leiding Ds. Pieter Dronkers

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98

BI JBELKRING ‘ZEIST ’

Wat gaan 

we doen?
Iedere maand duikt een groep enthousiastelingen in de bijbel. Samen 
bepalen we wat we willen lezen. In de komende maanden staat in ieder 
geval het spannende boek Judit op het programma. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om een of meerdere keren aan te sluiten.

Data Dinsdagen 20 september, 18 oktober, 15 november, 17 januari,  
21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei 

Tijd 14.00 – 16.00 uur

Locatie Recreatiezaal De Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist

Kosten € 3,50 (eenmalig)

Leiding Ds. Pieter Dronkers

Opgave Via Gonnie Groustra a groustra@12move.nl v 030 697 44 86



18 programma 2016 • 2017
 

GESPREKSKRING ‘GRENZELOOS’

Wat gaan 

we doen? 
We beginnen het seizoen met het bespreken van het boek van Chris-
tiane Berkvens-Stevelinck over Marc-Alain Ouaknin, de Frans-joodse 
filosoof die zichzelf ‘een atheïstische rabbijn’ noemt. Vanaf september 
komen we bij elkaar, meestal op de tweede maandag van de maand om 
20.00uur bij een van de Utrechtse leden thuis. In mei of juni sluiten we 
af met een etentje bij een lid van buiten Utrecht. Wij nodigen iedereen 
hartelijk uit om kennis met ons te maken of zich bij ons aan te sluiten. 

Data Vanaf september 2de maandag van de maand

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Locatie Bij een van de deelnemers thuis

Leiding Om beurten bereiden de deelnemers een avond voor

Opgave Via Ineke Ludikhuize a ludikhuize@gmail.com v 030 229 12 00

 
GESPREKSKRING ‘ZEIST ’

Wat gaan 

we doen? 
We discussiëren met elkaar over geloofsthema’s en boeken met aan 
religie gerelateerde thema’s. Dit seizoen starten we met het boekje van 
Christa Anbeek, Aan de heidenen overgeleverd, Hoe theologie de  
21e eeuw kan overleven. De keuze van een volgende boek maken we  
gezamenlijk tijdens onze eerste bijeenkomst.

Data Maandelijks. Eerste bijeenkomst: 27 september bij familie Fournier 

Tijd Vanaf 20.00 uur

Locatie Bij een van de deelnemers thuis

Deelnemers Maximaal 20

Kosten Aanschaf van de te bespreken boeken

Opgave Via Judith Fournier-Moesman  
a pauljudith@kpnplanet.nl  
v  0343 491 578



GENERATIES
De Geertekerk is er voor jong en oud. Een aantal activiteiten is op een specifieke 
generatie gericht. 
 
 
DE  KLUB (12  T/M 18  JAAR)

Wat gaan 

we doen?
De middelbare schooljeugd heeft een eigen Klub. Zo’n acht keer per 
jaar komen deze jongeren bijeen om samen iets te ondernemen en met 
elkaar bij te praten over wat hen bezighoudt en beweegt. De bijeenkom-
sten worden geleid door de jongerenwerker. Het jaar wordt afgesloten 
met een kamp, het beste programmaonderdeel van het jaar!

Data Eerste bijeenkomst: zondag 18 september

Tijd 10.30 – 13.30 uur

Locatie Verzamelen bij de Geertekerk om naar eigen ruimte te gaan

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v 030 234 01 98
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JONGE REMONSTRANTEN (25  T/M 40  JAAR)

Wat gaan 

we doen?
Sinds 2014 zijn jonge mensen die zich verbonden voelen met de Re-
monstranten in Utrecht georganiseerd onder de naam ‘Jonge Remon-
stranten Utrecht’. Het doel van de groep is tweeledig. Enerzijds is het 
een manier om die andere jonge mensen te leren kennen, omdat je 
elkaar niet altijd zomaar tegenkomt. Anderzijds willen we met elkaar 
praten en nadenken over onderwerpen uit het leven die belangrijk voor 
ons zijn. We komen iedere zes weken een avond bij elkaar. Voor deze 
avond nodigen we een gast uit om een lezing of workshop te geven, of 
bereiden mensen uit de groep zelf een onderwerp voor. Iedere avond 
sluiten we af met een borrel. Daarnaast hebben we één zondag per 
maand uitgekozen als jongerenzondag. Mocht je twijfelen wanneer  
je naar de kerk wilt gaan... op die zondag kom je gegarandeerd meer  
jonge mensen tegen, is er crèche en kan je mee gaan lunchen na afloop.  
Ben je geïnteresseerd of wil je de nieuwsbrief ontvangen om op de 
hoogte te blijven van onze activiteiten, stuur een mail naar jonge.
remonstranten@geertekerk.nl

Data avonden Eens in de zes weken. Voor exacte data zie de digitale nieuwsbrief.

Tijd Vanaf 20.00 uur. Soms met eten, altijd met borrel.

Data zondagen 18 september (startzondag), 2 oktober (doopdienst), 27 november, 
11 december, 22 januari (doopdienst), 5 februari, 12 maart, 9 april 2017 
(palmzondag), 16 april (pasen), 4 juni (pinksteren), 2 juli (afscheid 
verteluur)

Informatie Via Pieter Bons a pieter.bons@gmail.com
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LANDELI JK :  JONGERENGEMEENTE ARMINIUS (20  T/M 35 JAAR)

Wat gaan 

we doen?
Arminius is de landelijke remonstrantse jongerengemeente die een 
aantal activiteiten per jaar organiseert, zoals om de zes weken een 
gesprekskring (meestal centraal in Utrecht), een jongerendienst  
(15 januari in de Geertekerk), een kerstdiner (17 december), een 
jongerenmiddag, een debat en drie weekenden (2 – 4 september in 
Hilversum, een kloosterweekend 25 – 27 november in Megen en in het 
voorjaar een lang weekend buiten het land). 
Arminius is een ontmoetingsplaats voor jongeren die met elkaar willen 
nadenken en praten over levensbeschouwelijke vragen. Je kunt gewoon 
een keer mee doen, er zijn geen verplichtingen aan verbonden.  
Meer weten? Kijk eens op: https://arminius.remonstranten.nl/  
of op Facebook: Jonge Remonstranten

Informatie Via Japke van Malde a japkevanmalde@gmail.com v 071 514 28 07

KIND EN GELOOF 1995

Wat gaan 

we doen?
In deze gespreksgroep worden onderwerpen besproken die, direct of 
indirect, te maken hebben met geloofsopvoeding van adolescenten. 
Daardoor kom je eigenlijk onmiddellijk bij de onder liggende vraag: wat 
geloof je eigenlijk zelf en wat vind je belangrijk om aan je kinderen mee 
te geven op hun eigen levenspad. Dit jaar stellen we het boek Christiane 
Berkvens-Stevelinck, “Marc-Alain Ouaknin. De joodse gids van deze 
tijd” centraal.

Data Eerste bijeenkomst op donderdag 29 september

Locatie Bij deelnemers thuis

Leiding Ds. Alleke Wieringa

Informatie Via Barbara Schouten a barbara.schouten@planet.nl



22 programma 2016 • 2017
 

KIND EN GELOOF 2013  (OUDERS VAN KINDEREN TOT 12  JAAR)

Wat gaan 

we doen?
Geloven met kinderen: hoe doe je dat? Hoe ga je om met hun vragen, 
welke verhalen kun je ze vertellen? Wat is een goede kinderbijbel en wat 
kunnen we samen in de Geertekerk met de kinderen doen? Misschien 
ontstaat er nog meer om samen te ondernemen. Het is sowieso een 
goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen. Omdat je alle-
maal in de loop der jaren te maken krijgt met dezelfde vragen: school-
keuze, citozenuwen, puberteit etc. etc. Een gezellige kring van mensen, 
die ongeveer dezelfde dingen meemaken met hun kinderen.

Informatie Via Alleke Wieringa a alwieringa@lijbrandt.nl v 030 288 29 08

GESPREKSKRING ‘HOE VERZILVER JE  DE VERGRI JZ ING?’ 
(VANAF 70  JAAR)

Wat gaan 

we doen?
We worden steeds ouder. Velen blijven lang vitaal, maar ooit komen 
toch de gebreken, een kleinere horizon en grotere kwetsbaarheid.
In de Geertekerk houden we ons, met ouderen boven de 70 jaar, met 
de vragen van het ouder worden bezig. Het gaat om praktische vragen 
rondom alle veranderingen in de zorg of rond een testament. Wie komt 
er voor mij op als ik het zelf niet meer kan?
En het gaat om immateriële – zo je wilt godsdienstige – vragen: wat is 
het verhaal van mijn leven – wat kan ik daarvan voor mijzelf en anderen 
‘verzilveren’? Hoe ga ik om met verval?
Er is ruimte voor nieuwe gezichten en verhalen! We komen steeds bij 
elkaar in een goed toegankelijke ruimte. Per keer bepalen we welke twee 
thema’s (praktisch of ‘geestelijk’) we een volgende keer bespreken.  
We komen 4 tot 6 keer bij elkaar.

Data Vrijdagen 7 oktober, 18 november 

Tijd 14.00 – 16.00

Locatie Geertekerk

Informatie Via Annelies Oldeman a a.olde.man@kpnmail.nl

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v 030 234 01 98
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LEESKRING ‘GOUDEN JAREN’  VAN ANNEGREET VAN BERGEN 
(VANAF 70  JAAR)

Wat gaan 

we doen? 
Het boek Gouden Jaren vertelt het verhaal van de ongekende naoor-
logse groei die ons leven op alle fronten heeft veranderd. De wekelijkse 
teil werd een dagelijkse douche, het papieren loonzakje een digitale 
bankrekening en de boterham met tevredenheid een broodje gezond. 
Het boek staat vol met herkenbare anekdotes. Fascinerend zijn al die 
veranderingen in de afgelopen zestig jaar. Voor de ouderen onder ons 
zijn deze verhalen een feest van herkenning.
Het boek hoeft niet aangeschaft te worden. Er wordt een verhaal 
voorgelezen en daarna kunnen hierover ervaringen worden gedeeld en 
uitgewisseld.

Data Maandagen 26 september, 10 oktober, 31 oktober

Tijd 14.00 – 16.00 uur

Locatie Geertekerk of bij iemand thuis

Deelnemers Minimaal 4 en maximaal 10

Leiding Mattie van der Slikke. Mattie werkte tot voor kort als activiteiten-
begeleider in de ouderenzorg en is lid van de RGU. 

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98
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VIERINGEN 
Bijna iedere zondag is er een viering in de Geertekerk: ruimte voor reflectie, gebed en lof-
zang. Vaak hebben de vieringen dezelfde opbouw, maar soms zijn er bijzondere vormen. 
Houd de website geertekerk.nl in de gaten. 

2016 Bijzonderheden Crèche Verteluur Klub

aug 7 Pieter Dronkers Do-Re in Re *)

14 Heine Siebrand Do-Re in Re *)

21 Pieter Dronkers Woord & Tafel

28 Kim Magnée - de Berg

sept 4 Florus Kruyne

11 Pieter Dronkers Woord & Tafel

18 Alleke Wieringa Vrede- & Startzondag Crèche Verteluur Klub

25 Pieter Dronkers Woord & tafel

okt 2 Florus Kruyne Dopen Crèche Verteluur

9 Alleke Wieringa Coming Out Sunday

16 Pieter Dronkers Woord & Tafel

23 Albert Klok

30 Alleke Wieringa

nov 6 Florus Kruyne

13 Corrie van Egmond

20 Alleke Wieringa Laatste zondag kerkelijk jaar

27 Pieter Dronkers 1e Advent Woord & tafel Crèche Verteluur

dec 4 Alleke Wieringa 2e Advent

11 Pieter Dronkers 3e Advent Crèche Verteluur

18 Florus Kruyne 4e Advent

24 Pieter Dronkers Kerstspel

25 Florus Kruyne Kerst

2017

jan 1 Alleke Wieringa Nieuwjaars ontvangst

8 Pieter Dronkers Woord & tafel  

15 Japke van Malde

22 Alleke Wieringa Dopen Crèche Verteluur

29 Pieter Dronkers



feb 5 Florus Kruyne Crèche Verteluur

12 Alleke Wieringa Woord & Tafel

19 Pieter Dronkers

26 Florus Kruyne

mrt 5 Pieter Dronkers 40 Dagen

12 Alleke Wieringa 40 Dagen Crèche Verteluur

19 Florus Kruyne 40 Dagen

26 Annegien Ochtman 40 Dagen

april 2 Pieter Dronkers 40 Dagen

9 Alleke Wieringa Palmzondag Crèche Verteluur

Florus Kruyne Witte Donderdag, Woord & Tafel

Alleke Wieringa Goede Vrijdag

16 Pieter Dronkers Pasen Crèche Verteluur

23 Florus Kruyne

30 Alleke Wieringa

mei 7 Anneke van der Zijpp

14 Alleke Wieringa Woord & Tafel

21 Pieter Dronkers Dopen Crèche Verteluur

28 Eric Cossee

juni 4 Florus Kruyne,  
Alleke Wieringa

Pinksteren Crèche Verteluur

11 Pieter Dronkers Woord & Tafel

18 Heine Siebrand

25 Florus Kruyne

juli 2 Pieter Dronkers Woord & Tafel Crèche Verteluur

9 Alleke Wieringa

16 Florus Kruyne

23 Zomerdienst Do-Re in Do *)

30 Zomerdienst Do-Re in Do *)

aug 6 Pieter Dronkers Do-Re in Re *)

13 I Leng Tan Do-Re in Re *)

20 Fride Bonda

27 Alleke Wieringa

sept 3 Pieter Dronkers

10 Florus Kruyne Startzondag

 * DoRe in Do: Gezamenlijke dienst Doopsgezinden en Remonstranten in de Doopsgezinde Kerk.  
 * DoRe in Re: Gezamenlijke dienst Doopsgezinden en Remonstranten in de Geertekerk. 25
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RONDOM DE VIERINGEN 
 
Tijdens en rondom de vieringen zijn er nog allerlei andere activiteiten in en  
om de Geertekerk. 
 
 
CRÈCHE (0  T/M 4  JAAR)

Wat gaan 

we doen?
Eens per maand, is er tijdens de kerkdienst van 10.30-11.30 uur crèche. 
Voor de jongste kinderen t/m 4 jaar, in een aparte ruimte. Baby’s en 
peuters kunnen hier goed toeven en spelen. Met de iets groteren wordt 
gezongen, gelezen en gespeeld met de methode ”Kom in de Kring”. De 
kinderen worden opgevangen door een vast team van vrijwilligers, voor-
namelijk ouders van kinderen die in de crèche komen. Als je als ouder 
zelf ook mee wil draaien in het rooster, wordt dat zeer op prijs gesteld.
Als je graag op de hoogte wordt gehouden van de crèche data, dan kun 
je de coördinator mailen. Je ontvangt dan twee keer per jaar een mail 
met onze planning.

Data Zondagen 18 september, 2 oktober, 27 november, 11 december,  
22 januari 2017, 5 februari, 12 maart, 9 & 16 april, 21 mei, 4 juni, 2 juli 

Tijd Tijdens de kerkdienst

Locatie Geertekerk

Informatie Via Madelief Brok a madeliefbrok@gmail.com v 06 434 310 17 
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VERTELUUR (5  T/M 12  JAAR)

Wat gaan 

we doen?
Voor de kinderen uit groep 2 t/m 8 van de basisschool is er eens per 
maand tijdens de kerkdienst ‘verteluur’. Het accent ligt op het door-
geven van belangrijke verhalen en thema’s die in de Bijbel aan de orde 
komen. Ook een aantal kernverhalen uit andere wereldreligies komen 
aan de orde. Samen met leeftijdsgenootjes praten we door over de bete-
kenis van deze verhalen, en wat je hier in het dagelijks leven mee kunt. 
Daarnaast gaan we creatief aan de slag met toneelstukjes, knutselwer-
ken, muziek, tekeningen enz. Ieder verteluur is weer anders. Bij bijzon-
dere diensten (bijv. Jong en Oud-diensten of doopdiensten) maken de 
kinderen een deel van de dienst mee. Het verteluur wordt geleid door 
een team van vrijwilligers, waaronder ouders.

Data Zondag 18 september, 2 oktober, 27 november, 11 december,  
22 januari 2017, 5 februari, 12 maart, 9 & 16 april, 21 mei, 4 juni, 2 juli 

Tijd Tijdens de kerkdienst

Locatie Geertekerk

Informatie Via Mariken-Hanke van Peursem a mhankevp@gmail.com  
v 030 244 65 56

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98

 
NABESPREKING KERKDIENST

Wat gaan 

we doen?
Na de kerkdienst is er gelegenheid om de dienst na te bespreken met 
andere kerkgangers. Meestal gebeurt dit in de Zuid-Foyer zo’n dertig 
minuten na afloop van de dienst. Crina van Belzen neemt doorgaans 
het voortouw. Daarnaast maakt zij soms een verslag waarin zij een 
doorkijkje geeft van de nabespreking en van belangrijke aspecten uit 
de overdenking. Zij stuurt dit per mail aan belangstellenden  
a crinavanbelzen@kpnmail.nl.

Informatie Via Crina van Belzen a crinavanbelzen@kpnmail.nl
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SOEP MET DE CANTOR

Wat gaan 

we doen?
Wegens succes herhaald: op twee zondagen organiseert onze cantor- 
organist Maarten van der Bijl lunchbijeenkomsten rond het thema 
kerk muziek. De lied- en muziekkeuze van de voorafgaande dienst wordt 
toegelicht en kan besproken worden; ook wordt er elke keer een specifiek 
onderwerp behandeld. De bijeenkomst begint met een eenvoudige 
maaltijd.

Data 16 oktober 2016, 11 juni 2017

Tijd 12.15 – 14.00 uur

Locatie Geertekerk

Leiding Maarten van der Bijl

Deelnemers Minimaal 8 en maximaal 20

Kosten Vrijwillige bijdrage

Opgave Via het Kerkelijk Bureau v 030 234 01 98 a rgu@geertekerk.nl

WANDELEN NA DE KERKDIENST

Wat gaan 

we doen?
Samen aan de wandel meteen ná een kerkdienst. Soms lopen we direct 
de kerk uit, soms even met de fiets of de trein. Afwisselende wandelin-
gen gekleurd door de seizoenen. Soms lopen we even in stilte – wande-
len blijft dan vooral een streling voor de zintuigen. Soms wat napraten 
over de dienst. Wandelen blijft vooral ook een praktische, gezellige 
aangelegenheid. Verzamelen bij de koffie; goede wandelschoenen, 
regenkleding en/of paraplu en iets te eten mee. Bij heel slecht weer 
stellen we de wandeling een week uit. Wie zich opgeeft wordt per email 
op de hoogte gehouden. Maar je kunt je ook spontaan aanmelden.

Data Zondag 23 oktober (bij slecht weer 30 oktober)
Zondag 15 januari (bij slecht weer 22 januari)
Data voorjaar en zomer worden tijdig in de Geertebrief  
en op geertekerk.nl bekend gemaakt.

Tijd Vanaf einde kerkdienst tot 14.00 uur 

Locatie Vertrek vanaf de Geertekerk (lunch meenemen)

Leiding Pieter Bons & Jan-Willem Nieuwenhuijsen

Opgave Pieter Bons a pieter.bons@gmail.com  
(Opgave is gewenst, maar er kan ook spontaan meegewandeld worden)
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VOORBEREIDING COMING OUT SUNDAY 2016

Wat gaan 

we doen?
Coming Out Day is jaarlijks op 11 oktober. Op zondag 9 oktober 
besteden we hier aandacht aan, we roepen hem uit tot Coming Out 
Sunday. Uit de kast komen is ten diepste gehoor geven aan de stem 
van je ziel. Als de stem van je ziel ergens uitgesproken en gehoord 
moet kunnen worden, dan is dat wel in een kerk. Coming out is ook: 
durven zeggen wat je werkelijk beweegt, zonder dat je je daarvoor 
hoeft te schamen. Wie heeft er zin om met mij deze veelkleurige vie-
ring inhoudelijk voor te bereiden?

Datum Donderdag 22 september (overleg is mogelijk: jouw deelname is  
belangrijker dan de precieze datum)

Tijd 20.00 – 21.30 uur

Leiding Ds. Alleke Wieringa

Opgave Via het Kerkelijk Bureau a rgu@geertekerk.nl v030 234 01 98
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MUZIEK
In en om de Geertekerk wordt veel gezongen. Zing mee! 
 
GEERTECANTORI J

Wat gaan 

we doen?
De cantorij van de Geertekerk bestaat uit ongeveer dertig enthousiaste 
leden en zingt ongeveer tien keer per jaar in de diensten. Het koor repe-
teert het hele seizoen door met uitzondering van sommige vakanties. 
Na de repetitie wordt gezamenlijk wat gedronken. Iedereen die het leuk 
vindt om te zingen kan meedoen. Wie niet wekelijks kan/wil repeteren 
maar wel af en toe wil zingen, kan op projectbasis (aantal repetities + 
dienst) deelnemen. Kijk voor meer informatie op www.geertecantorij.nl.

Data Wekelijks op donderdagavond 

Tijd 19.30 – 21.00 uur

Locatie Geertekerk. Incidenteel een alternatieve locatie in de binnenstad,  
actuele informatie op www.geertecantorij.nl

Leiding Maarten van der Bijl

Kosten Jaarlijkse vrijwillige bijdrage

Informatie Via Serra Schouwstra a salourens@box.nl v 035 602 05 80  
of Maarten van der Bijl of a cantor@geertekerk.nl v 06 247 658 63 

 
KAMERKOOR VAN DE GEERTEKERK

Wat gaan 

we doen?
Het kamerkoor van de Geertecantorij is bedoeld voor jonge (18-40) 
geoefende zangers van binnen en buiten de gemeente, die op een goed 
niveau kerkmuziek willen zingen. Het kamerkoor staat onder leiding van 
onze cantor-organist Maarten van der Bijl. Actuele informatie vind je 
ook op www.geertecantorij.nl.

Data Wekelijks op donderdagavond 

Tijd 21.00 – 22.30 uur

Locatie Geertekerk. Incidenteel een alternatieve locatie in de binnenstad 

Leiding Maarten van der Bijl

Deelnemers Minimaal 12 en maximaal 24

Kosten Maandelijkse contributie € 20,-

Informatie Via Maarten van der Bijl a cantor@geertekerk.nl v06 247 658 63 
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CANTORI J  IN ÉÉN DAG

Wat gaan 

we doen?
Voor de startzondag van het seizoen 2016-2017 wordt een koor gevormd 
dat op één (mid)dag de muziek voor de dienst instudeert.  
Koorervaring niet nodig. Na de repetitie is er een gezellige borrel.

Data Zaterdag 17 september: 15.00 – 17.30 repetitie met aansluitend borrel; 
Zondag 18 september: 9.00 repetitie en koffie en om 10.30 uur aanvang 
dienst 

Locatie Geertekerk 

Leiding Maarten van der Bijl

Opgave Voor 17 september via Maarten van der Bijl  
a cantor@geertekerk.nl v 06 247 658 63 

 
 

DANS
De Geertekerk heeft een lange danstraditie.  
De dansactiviteiten worden vanaf 2016 door  
de docenten in eigen beheer in de Geertekerk 
georganiseerd. Voor informatie kunt u terecht  
op onderstaande websites. 

Informatie  

Nelien van Doorn www.dansenmetnelien.nl 
Jacqueline van der Male www.dansbeleven.nl 
Brigitte Geerlings-Stufkens www.lacordelle.nl 
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WIJKEN EN REGIO’S  
 
De Remonstrantse Gemeente Utrecht is verdeeld in verschillende wijken en regio’s.  
Eén keer per jaar is er in iedere wijk een avond waarop de leden elkaar en de kerken-
raad kunnen ontmoeten. De regio’s West-Betuwe en Houten organiseren bovendien 
hun eigen programma.  
 
WIJKAVONDEN 

Regioavond West-Betuwe
ds. Alleke Wieringa

Dinsdag 27 september

Vleuten/De Meern/Harmelen/Leidsche Rijn
ds. Pieter Dronkers

Woensdag 28 september

Oog in Al/Schepenbuurt/Leidse Buurt/ Kanaleneiland
ds. Pieter Dronkers

Dinsdag 4 oktober

Bilthoven/De Bilt/Soest/Baarn/Groenekan/ 
Maartensdijk/Laren
ds. Alleke Wieringa

Woensdag 5 oktober

Zeist
ds. Pieter Dronkers 

Dinsdag 11 oktober

Utrecht Tuindorp/Voordorp/Tuinwijk/Witte Vrouwen 
ds. Pieter Dronkers

Woensdag 12 oktober

Amerongen/Doorn/Wijk bij Duurstede
ds. Florus Kruyne

Donderdag 13 oktober

Houten
ds. Alleke Wieringa

Woensdag 19 oktober

Nieuwegein/IJsselstein/Vianen
ds. Florus Kruyne

Donderdag 27 oktober

Lunetten/Hoograven
ds. Alleke Wieringa

Dinsdag 1 november

Utrecht Overvecht/Noord 
ds. Florus Kruyne

Woensdag 9 november

Utrecht Centrum 
ds. Florus Kruyne

Donderdag 10 november
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Utrecht Wilhelminapark/Rijnsweerd
ds. Alleke Wieringa

Dinsdag 15 november

Bunnik/Odijk/Driebergen 
ds. Pieter Dronkers & ds. Florus Kruijne

Woensdag 23 november

Vechtstreek
ds. Pieter Dronkers

Dinsdag 29 november

 
 
WERKGROEP WEST-BETUWE 
 
VIERINGEN 
De Remonstrantse werkgroep West-Betuwe organiseert in samenwerking met  
de Doopsgezinde Gemeente Wageningen eigen vieringen in Geldermalsen. 

Datum Voorganger Standplaats

september 4 ds. P. Dronkers Startzondag Utrecht

oktober 2 dr. I. Leng Tan Haarlem

november 6 ds. J.D. Noest Nijmegen

20 ds. F. Kruyne Gedachtenisdienst Utrecht

december 4 ds. G. van Hiele Tweede Advent Wageningen

25 ds. A.L. Wieringa Kerstmis Utrecht

januari 8 Nieuwjaarsontvangst om 
10.00 uur in de Geertekerk
aanvang viering 10.30 uur

Utrecht

februari 5 ds. J. D. Noest Nijmegen

maart 5 dhr. P.W.A. Overdiep Goede Vrijdag Bussum

april 2 Geen dienst

13 ds. JD. Noest Witte Donderdag,  
Avondmaalsdienst,  
Aanvang 19.00 uur

Nijmegen

16 ds. H. Siebrand Pasen Odijk

mei 7 dr. K. Holzappfel Rotterdam

juni 4 ds. P. Dronkers Pinksteren Utrecht
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GESPREKSKRING CHRISTELI JKE  SPIR ITUALITEIT  EN LEVENSKUNST

Wat gaan 

we doen? 
Elk seizoen, en dat al sinds vele jaren, worden er in de West-Betuwe 
twee gespreksochtenden gehouden onder leiding van ds. G.J.J. Van 
Hiele, Doopsgezind predikant in Wageningen. De gesprekken op deze 
vaak zeer inspirerende ochtenden gaan veelal over spiritualiteit en 
levenskunst.

Data Woensdagen 12 oktober en 9 november 

Tijd 10.00 – 12.00 uur

Locatie Lingedijk 103, Tricht

Deelnemers Maximaal 15

Leiding ds. G.J.J. van Hiele

Opgave Via Teun van Dorp  
a teun.vandorp@planet.nl v0345 54 95 38

WORKSHOP A. J .  HESCHEL

Wat gaan 

we doen? 
A.J. Heschel was een joodse godsdienstfilosoof van Poolse origine, 
veelal beschouwd als de belangrijkste joodse theoloog van de twintigste 
eeuw. Geworteld in het chassidisme balanceerde hij tussen zijn geloof 
en een intens engagement met betrekking tot de wereld om hem heen.
“Ons doel zou moeten zijn om het leven te leven in radicale verwonde-
ring… ’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”, aldus Heschel. Ontdek het werk van deze boeiende denker.

Data Dinsdagen 14 februari, 14 maart, 11 april 2017

Tijd 19.30 – 21.30 uur

Locatie Vergaderruimte Gereformeerde Kerk, Emmalaan 2, Geldermalsen

Deelnemers Maximaal 25 deelnemers

Leiding Ds. Alleke Wieringa

Opgave Via Teun van Dorp a teun.vandorp@planet.nl v0345 54 95 38
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STARTBI JEENKOMST “DE PROEVERI J”

Wat gaan 

we doen?
De Remonstrantse Werkgroep in Houten (RWH) organiseert een zonni-
ge inloopmiddag. We ontmoeten elkaar met verhalen over de afgelopen 
zomerperiode en met frisse energie voor het komende seizoen. De RWH  
zal het programma voor het seizoen van 2016-2017 kort en speels toe-
lichten en verder zorgen we voor een hapje en een drankje.

Datum Zondag 4 september

Tijd 15.00 – 17.00 uur

Locatie Jachthoeve 66, Houten

 
GEERTEKERKGANG

Wat gaan 

we doen?
Wie in Houten woont en wel eens naar een dienst in de Geertekerk 
in Utrecht wil, samen met andere mensen uit Houten, kan met ons  
(leden van de RWH) meerijden (per fiets of per auto of met de trein).

Data Elke 1e zondag van de maand

Tijd Vertrek tussen 9.30 en 10.00 uur

Locatie Geertekerk

Opgave Via Cor Stolk a cor.stolk@casema.nl v030 637 58 99

 
MIDDAGKRING “MET VERVOER!”

Wat gaan 

we doen?
Op een aantal woensdagmiddagen komen oudere remonstranten en 
belangstellenden uit Houten bijeen om met elkaar te spreken over een 
actueel en/of meer filosofisch getint onderwerp. Dit seizoen worden zes 
thema’s gekozen uit het werk van Abraham Jehosjua Heschel. Ontmoe-
ting en inbreng vanuit ieders levenservaring staan centraal. Zo nodig 
zorgen we voor vervoer naar/van de middagkring. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijk etentje.

Data Woensdagen 21 september, 19 oktober, 16 november, 18 januari,  
15 februari, 15 maart

Tijd 14.00 – 16.00 uur

Locatie Boekdrukkersgilde 59, Houten

Leiding Ds. Alleke Wieringa

Opgave Via Cor Stolk  a cor.stolk@casema.nl v 030 637 58 99

WERKGROEP HOUTEN
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TWAALF HEIL IGE NACHTEN

Wat gaan 

we doen?
De twaalf heilige nachten, zo worden de twaalf nachten genoemd die 
volgen op de kerstnacht tot aan drie koningen. De eerste nacht is de 
nacht van eerste naar tweede kerstdag. De laatste nacht is de nacht van 
5 naar 6 januari. De donkerste dagen van het jaar, een tijd van bezinning, 
die op veel manieren vorm kan krijgen. Op avond 1 een inleiding op het 
fenomeen van deze heilige nachten, op avond 2 gaan we bedenken hoe 
wij zelf vorm aan deze nachten willen geven en maken er een plan voor. 
Dan volgen de twaalf heilige nachten als vanzelf en komen we daarna  
– in januari – nog één keer bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen.

Data Donderdagen 8 december, 15 december, 12 januari

Tijd 20.00 – 21.30 uur

Locatie Wordt tijdig bekend gemaakt via geertekerk.nl 

Leiding Ds. Alleke Wieringa

Opgave Via Cor Stolk a cor.stolk@casema.nl v 030 637 58 99

 
LEESKRING “F ILOSOFIE”

Wat gaan 

we doen?
We gaan samen een of meer boeken lezen uit de ‘schatkamer van de 
filosofie’ of we lezen een of meer boeken over een actueel filosofisch 
thema. In juni 2016 wordt het programma vastgesteld. We lezen telkens 
enkele hoofdstukken van een boek; iedere deelnemers bereidt een 
(gedeelte van een) hoofdstuk voor. Van de deelnemers wordt enige 
voorkennis verwacht van de geschiedenis/thema’s van de filosofie.

Data Maandagen 26 september, 31 oktober, 12 december 2016, 23 januari,  
6 maart, 10 april, 29 mei 2017

Tijd 20.00 – 22.15 uur

Locatie Jachthoeve 66, Houten

Leiding Deelnemers bereiden bij toerbeurt een (gedeelte van) een avond voor

Kosten Aanschaf van de te bespreken boeken

Opgave Via Ello Weits a jacht66@gmail.com v 030-6350367 
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BUURKERKEN  
UTRECHT-CENTRUM 

De Geertekerk is een van de 8 kleine geloofsgemeenschappen uit de Utrechtse binnen-
stad die samen sinds 14 november 2001 de Buurkerken Utrecht-Centrum vormen.

 
VREDESWEEK 
In de week na de Vredesweek, van 26 t/m 30 september verzorgen de Buurkerken 
de middagpauzediensten van 12.45 – 13.00 uur. in het Stiltecentrum Hoog-Catharijne 
rond het thema Dromen. Iedereen is van harte welkom!
 
SAMEN ETEN MET KERST 
Op 1e Kerstdag nodigt de Oud-Katholieke Parochie Sinte Gertrudis aan het Willems-
plantsoen 3 de kerkgangers van de Buurkerken uit voor een kerstbrunch na de mis.  
Graag van tevoren opgeven bij pastoor Bernd Wallet (berndwallet@hotmail.com).
Op 2e Kerstdag houdt de Nikola Kommuniteit aan de Maliesingel 63-64 een avond-
maaltijd voor alle gezindten. Leden en vrienden van de Buurkerken zijn van harte 
welkom. Opgave via mevrouw Nel Cornelissen (ncornelissen@hotmail.com).

BUURKERKENLUNCH
In de Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2017, van 15 t/m 22 januari, 
houden de Buurkerken de traditionele gezamenlijke lunch na de zondagse kerkdien-
sten, deze keer in de Silokerk van de Baptisten, Herenstraat 34. De datum is zondag 
15 januari 2017.
Ook wordt dan het 15-jarig bestaan van het Buurkerkenoverleg gevierd, met als thema 
‘Staan voor je getuigenis’. Een viering met zang en sacred dance. Dit laatste onder 
leiding van Nelien van Doorn.
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KERKEN KI JKEN UTRECHT 

De Geertekerk is een van de monumentale kerken die de Utrechtse binnenstad rijk 
is, met een geschiedenis die terug gaat tot halverwege de dertiende eeuw. In de jaren 
vijftig van de vorige eeuw kwam de Remonstrantse Gemeente Utrecht in het bezit van 
de kerk.

De Remonstranten en ook het kerkgebouw kennen een veelbewogen geschiedenis. 
Het is boeiend om een bezoek aan het kerkgebouw te brengen. U bekijkt de kerk eens 
op een andere manier, u kunt zich laten rondleiden of zelf met informatie op pad 
gaan. De bezichtiging wordt mogelijk gemaakt door een team van vrijwillige gidsen.
De kerk is in principe het gehele zomerseizoen van eind juni tot Open Monumenten-
dag (tweede zaterdag in september) geopend van dinsdag t/m zaterdag van 12.00  
tot 17.00 uur. Allerlei activiteiten in de kerk (huwelijken, congressen, muziek- 
  uit voeringen) kunnen echter, soms ook op korte termijn, leiden tot sluitingsdagen.  
Kijk daarom tevoren altijd even op de websites geertekerk.nl of kerkenkijken.nl  
voor de meest recente openstellinggegevens.

Bent u geïnteresseerd om zelf gids te worden?  
Laat het ons weten.
Coördinatie: Wim van Vugt a wvvugt@dds.nl
Wil van Rijswijk-de Groot a wilenjanvanrijswijk@gmail.com 
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SPEELSCHEMA 2016 – 2017 
 
 
  SEPTEMBER 
 5 Startbijeenkomst Werkgroep Houten “De Proeverij” 15.00 Houten
 8 Knopen doorhakken en levenskeuzes maken 20.00 
 15 Knopen doorhakken en levenskeuzes maken 20.00
 17 Cantorij in één dag 15.00
 18 Vredes- en Startzondag  10.30
 20 Bijbelkring “Vechtstreek” 10.00
 20 Bijbelkring “Zeist” 14.00
 20 Knopen doorhakken en levenskeuzes maken 20.00
 20 De Tirade  20.00
 21 Gesprekskring “Met vervoer” 14.00
 22 Voorbereiding Coming Out Sunday 20.00
 26 Gesprekskring “Gouden Jaren” 14.00 
 26 Mindfulnesstraining 19.30
 26 Cursus “Jungiaans denken en werken” 19.30
 26 Leeskring “Filosofie” 20.00 Houten
 27 Wijkavond West-Betuwe 20.00 West-Betuwe
 27 Avondkring Zeist 20.00
28  Wijkavond Vleuten, De Meern, 
  Harmelen, Leidsche Rijn 20.00
29  Bijbelkring “Van Kaft tot Kaft” 10.00
 29 Kind en Geloof 1995 20.00

  OKTOBER
 3 Mindfulnesstraining 19.30
 4 Wijkavond Oog in Al/Schepenbuurt/
  Leidse Buurt/Kanaleneiland 20.00
 5 Wijkavond Bilthoven  20.00
 5 Cursus “Christelijke en Boeddhistische teksten” 20.00
 7 Gesprekskring “Hoe verzilver je de vergrijzing?” 14.00
 10 Gesprekskring “Gouden Jaren”  14.00
 10 Mindfulnesstraining 19.30
 11 High Tea  15.30 
 11 Wijkavond Zeist 20.00
 12 Wijkavond Tuindorp/Voordorp/Tuinwijk/Witte Vrouwen 20.00
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 12 Gesprekskring “Christelijke spiritualiteit en levenskunst” 10.00 West-Betuwe
 13 Wijkavond Amerongen 20.00
 16 Soep met de cantor 12.15
 17 Cursus “Jungiaans denken en werken” 19.30
 18 Bijbelkring “Vechtstreek” 10.00
 18 Bijbelkring “Zeist” 14.00
 19 Gesprekskring “Met vervoer” 14.00 Houten
 19 Wijkavond Houten 20.00 Houten
 20 Bijbelkring “Van Kaft tot Kaft” 10.00
 21 Arminiaensche maaltijd 18.00
 22 Stiltedag Mindfulnesstraining 11.30
 23 Wandelen na de dienst (bij slecht weer: 30 oktober)
 24 Mindfulnesstraining 19.30
 24 Dwars Geloven 20.00
 25 de Tirade  20.00
 27 Wijkavond Nieuwegein e.o. 20.00
 30 Geertecafé Werkgroep partnergemeente  12.15
 31 Leeskring “Gouden Jaren” 14.00
 31 Mindfulnesstraining 19.30
 31 Dwars Geloven 20.00
 31 Leeskring “Filosofie” 20.00 Houten 

      NOVEMBER
 1 Wijkavond Lunetten 20.00
 2 Cursus “Christelijke en Boeddhistische teksten” 20.00
 7 Dwars Geloven 20.00
 8 High Tea  15.30
 9 Gesprekskring “Christelijke spiritualiteit en levenskunst” 10.00  West-Betuwe
 9 Wijkavond Utrecht Noord/Overvecht 20.00
 10 Wijkavond Utrecht Centrum 20.00
 14 Mindfulnesstraining 19.30
 14 Dwars Geloven 20.00
 15 Bijbelkring “Vechtstreek” 10.00
 15 Bijbelkring “Zeist” 14.00
 15 Wijkavond Wilhelminapark 20.00
 16 Gesprekskring “Met vervoer” 14.00 Houten
 16 Cursus “Jungiaans denken en werken” 19.30
 18 Gesprekskring “Hoe verzilver je de vergrijzing?” 14.00
 21 Mindfulnesstraining 19.30
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 22 De Tirade  20.00
 23 Wijkavond Bunnik Odijk Driebergen 20.00
 23 Cursus “Christelijke en Boeddhistische teksten” 20.00
 24 Bijbelkring “Van Kaft tot Kaft” 10.00
 29 Wijkavond Vechtstreek 20.00

      DECEMBER
 8 Twaalf Heilige Nachten 14.00 
 8 Twaalf Heilige Nachten 20.00 Houten
 12 Leeskring “Filosofie” 20.00 Houten
 13 High Tea  15.30
 13 Kerstkaarten Schrijven 19.30
 15 Twaalf Heilige Nachten 14.00 
 15 Twaalf Heilige Nachten 20.00 Houten

      JANUARI  2017
 10 High Tea  15.30
 12 Twaalf Heilige Nachten 14.00
 12 Twaalf Heilige Nachten 20.00 Houten
 15 Wandelen na de dienst  (bij slecht weer: 22 januari)
 16 Leeskring “Pieter Bieri” 20.00
 17  Bijbelkring “Vechtstreek” 10.00
 17 Bijbelkring “Zeist” 14.00
 18 Gesprekskring “Met vervoer” 14.00 Houten
 19 Bijbelkring “Van Kaft tot Kaft” 10.00
 23 Leeskring “Filosofie” 20.00 Houten

      FEBRUARI
 14 High Tea  15.30
 14 Workshop A. J. Heschel 19.30 West-Betuwe
 15 Gesprekskring “Met vervoer” 14.00 Houten
 18 Boetseren “Inspiratie verbeeld” 10.00
 21 Bijbelkring “Vechtstreek” 10.00
 21 Bijbelkring “Zeist” 14.00
 21 De Tirade: het vervolg 20.00
 23 Bijbelkring “Van Kaft tot Kaft” 10.00
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      MAART
 6 Leeskring “Filosofie” 20.00 Houten
 9 Oriëntatiecursus 20.00
 14 High Tea  15.30
 14 Cursus “Spiegeltocht” 20.00
 14 Workshop A. J. Heschel 19.30 West-Betuwe
 15 Gesprekskring “Met vervoer” 14.00 Houten
 16 Oriëntatiecursus 20.00
 21 Bijbelkring “Vechtstreek” 10.00
 21 Bijbelkring “Zeist” 14.00
 21 De Tirade: het vervolg 20.00
 23 Bijbelkring “Van Kaft tot Kaft” 10.00
 23 Oriëntatiecursus 20.00
 30 Oriëntatiecursus 20.00

      APRIL
 10 Leeskring “Filosofie” 20.00 Houten
 11 Cursus “Spiegeltocht” 20.00
 11 Workshop A. J. Heschel 19.30 West-Betuwe
 18 Bijbelkring “Vechtstreek” 10.00
 18 Bijbelkring “Zeist” 14.00
 21 Oriëntatiecursus 20.00
 27 Oriëntatiecursus 20.00

     MEI
 9 Cursus “Spiegeltocht” 20.00
 16 Bijbelkring “Vechtstreek” 10.00
 16 Bijbelkring “Zeist” 14.00
 23 De Tirade: het vervolg 20.00
 29 Leeskring “Filosofie” 20.00 Houten

      JUNI
 11 Soep met de cantor
 14 Cursus “Veranderd Godsbesef” 20.00
 21 Cursus “Veranderd Godsbesef” 20.00
 28 Cursus “Veranderd Godsbesef” 20.00
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Website geertekerk.nl
Digitale nieuwsbrief aanvragen via a rgu@geertekerk.nl

Kerkelijk Bureau
Voor alle inlichtingen, aanmeldingen en administratie
Betsie Blom-de Jong  
v 030 234 01 98  a rgu@geertekerk.nl
(aanwezig: dinsdag t/m vrijdag 09.30 – 12.00 uur)

Predikanten
ds. Florus Kruyne  
v 030 236 88 73 (tel. spreekuur woensdag, donderdag, vrijdag 18.00 – 19.00 uur)  
a fkruyne@planet.nl

ds. Alleke Wieringa 
v 030 288 29 08 (tel. spreekuur dinsdag, woensdag, donderdag 17.00 – 18.00 uur)
a alwieringa@icloud.com

ds. Pieter Dronkers  
v06 48 40 80 99 (tel. spreekuur maandag, dinsdag, woensdag 17.00 – 18.00 uur)
a pieterdronkers@gmail.com

Locatie
Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

Verhuur kerkgebouw / reservering ruimtes
Voor leden en vrienden van de Geertekerk: Sytske Scheltema  
v 030 236 75 29  a coordinator-rgu@geertekerk.nl

Overige verhuur: Huize Molenaar  
v 030 232 81 44  a verhuur@geertekerk.nl

Rolstoelgebruikers  
De Geertekerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is een minder validentoilet. 
Voor aanvullende informatie over specifieke ruimtes kunt u contact opnemen met het 
Kerkelijk Bureau.



De Geertekerk is het huis van de remonstrantse geloofsgemeenschap.

Remonstranten kennen geen leerregels of dogma’s; zij leggen de 

nadruk op een persoonlijk geloof. Niemand kan hen voorschrijven

hoe zij moeten denken over God en wat zij moeten of mogen geloven.

De Bijbel is voor Remonstranten een verzameling geschriften, waarin

mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. 

Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in 

vrijheid aan hun betekenis voor deze tijd mogen worden getoetst.

Geertekerk
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

v 030 234 01 98  a rgu@geertekerk.nl O www.geertekerk.nl   
ontwerp en illustraties: Marjorie Specht, www.ontwerpkantoor.nl


