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We lezen vanaf 1 januari de psalmen die 
voor elke zondag aangegeven staan in het 
oecumenisch leesrooster.
En nu eens niet de ‘obligate’ lezingen uit 
Jezus’ jongste jaren, die gewoonlijk voor 
deze tijd op het rooster staan. Wat moet 
je na –tig keer preken nog over de brui-
loft te Kana zeggen? Dat laten we maar 
eens een jaartje rusten. Er staat nog ge-
noeg anders, wonderlijks, moois en inspi-
rerends in de bijbel.
Psalmzingend kun je ook je plek in de 
wereld vinden. In de psalmen ontmoet je 
een mens in al zijn of haar gemoedstoe-
standen: twijfel, opperste verwondering, 
stevige woede en verontwaardiging en 
diepste innigheid.
Hoe vind je de glimpen van God of hoe 
word je gevonden en geraakt door wat 
er om je heen gebeurt? En waar is het 
licht, waar is de liefde? Psalmen geven le-
gio mogelijkheden voor verwerking in de 
kerkdienst. De cantorij kan hopelijk los-
gaan met een mooie Geneefse benadering 
(misschien?), de prediker kan zich bedie-
nen van prachtige her- en vertalingen. Wij 
allen kunnen alleen al door het lezen van 
de teksten geïnspireerd of geïntrigeerd 
worden.

1 Januari - Psalm 8. Dit is een hele mooie 
om het nieuwe jaar mee te beginnen. We 
zitten nog in de lange donkere nachten. 
En er is genoeg gelegenheid om nog eens 
goed naar de sterren te kijken. Om je te 
verwonderen over de wetmatigheden die 
ze in hun baan houden en te ervaren hoe 
klein en nietig je zelf bent. En toch zijn we 
‘behept’ met dit grotere weten. Wie of 
wat is de mens? Een eeuwige vraag die je 
wellicht alleen maar kunt beantwoorden 
met het leven dat je leidt.

8 januari - Psalm 72. Dit gaat over een 
andere ordening – de binnenwereldse 
ordening. Hier wordt een echte koning 
beschreven: een goede koning. Een koning 
die de norm is voor waarachtig leider-
schap in een rechtvaardige wereld. Daar 
kan menig werelds leider nog een punt 
aan zuigen. Het probleem blijft steeds: 
waar vind je en hoe bevorder je dat ideaal 
en werkelijkheid elkaar gaan raken? 
15 januari - Psalm 89. Psalm 89 is een 
lange psalm die gaat over wat God aan 
mensen beloofd heeft: een aardse koning 
die inderdaad een ware koning zal zijn. 
Het gaat over David. Wie Davids biogra�e 
leest in de Hebreeuwse bijbel (1 en 2 Sa-
muel, 1 Kronieken en 1 Koningen 1 en 2) 
leest een levensverhaal met hoogte- en 
dieptepunten. Niets menselijks was David 
vreemd. Hij werd beschouwd als de voor-
vader bij uitstek van Jezus.
22 januari - Psalm 139. Dit is de psalm 
die mij persoonlijk voor het geloof be-
houden heeft. Toen ik deze psalm voor 
het eerst echt hoorde, verbleef ik in het 
klooster in Maarssen. Hij trof me intens. 
Ik had voor het eerst het gevoel dat het 
over mij persoonlijk ging in de bijbel. Het 
toeval wil dat ik dienst heb op deze zon-
dag, al is het nog geen sinecure om over 
een lievelingstekst te preken.
29 januari - Psalm 37. Persoonlijke mij-
meringen van David die gaan over wijs-

heid, bemoediging en troost. Hij streeft 
er een soort volledigheid bij na, omdat de 
verzen opeenvolgend beginnen met een 
volgende letter uit het Hebreeuwse alfa-
bet: van alef (de eerste letter) tot tau (de 
laatste letter). Het rooster kiest voor de 
verzen 1-11, maar dan mis je wel de helft 
van het alfabet.
5 februari - Psalm 112. Ook zo’n alfabet-
psalm (111 ook trouwens): Gelukkig de 
man die de Heer vreest, diepe vreugde 
vindt in zijn geboden. Thema’s te over. De 
Heer vrezen betekent niet dat je uit angst 
handelt, maar uit respect. Geboden associ-
eren we misschien met een opgelegd ‘moe-
ten’. Daar is niet veel vreugde aan. Toch 
ervaart een jood dat wel zo. Goede aanlei-
ding om je eens te verdiepen in de joodse 
traditie – van hieruit leerde Jezus ons.

Vooruitblik
Na 5 februari – in de aanloop naar 500 
jaar Luther (31 oktober 2017) – gaan we 
het Lutherse leesrooster volgen tot de 
eerste aftelzondag naar Pasen. Dat geeft 
weer eens wat andere lezingen en heel 
veel kerkmuzikale inspiratie.
In de Veertigdagentijd worden een aantal 
bijzondere schilderijen van Sir Stanley 
Spencer R.A. tot uitgangspunt voor de 
vieringen. Daarna pakken we het Lutherse 
rooster weer op.

Alleke Wieringa

Leesrooster

Sir Stanley Spencer R.A
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Kerstmis geven en ontvangen
Van anderen moet je het soms ho-
ren. In dit bijzondere geval van een 
boeddhistisch leraar, lama Yeshe. 
(Beste lezer, lees nog even verder 
en laat je niet afschrikken door het 
woord ‘boeddhistisch’ of de exoti-
sche naam. Laat je ook niet leiden 
door de gedachte ‘daar heb je hem 
weer met zijn boeddhisme’ – heb 
nog even geduld alsjeblieft.).

Van lama Yeshe zijn een aantal toespraken 
bewaard gebleven die hij in de week voor 
Kerstmis 1977 hield voor een overwegend 
westers gehoor uit het Angelsaksische 
taalgebied. Voor mensen die afgerekend 
hadden met het christendom en hun 
toevlucht hadden genomen tot het boed-
dhisme. 
Lama Yeshe ‘preekt’ voor dit publiek on-
bevangen over kerst en Jezus. Hij getuigt 
daarbij van een diep respect voor deze 
leraar en houdt een overweging over 
onder andere het ‘ware’ geven, vrede en 
liefde. Hij sluit ook aan bij de gewoonte in 
de Angelsaksische landen om elkaar met 
kerst cadeautjes te geven. Hij nodigt ons 
uit om het uiterlijk vertoon, de gewoontes 
van kerst te laten voor wat ze zijn en ons 
te richten op wat er in ons leeft. En hij 
stelt vast: het onderzoeken van ons gedrag, 
onze geest en hart is de ware religie en 
de eigenlijke kern van alle religies. ‘Als je 
naar de kerstviering wilt komen en een ge-
schenk wilt meebrengen, dan is een vredige 
geest het beste wat je mee kunt brengen. 
Als je dit geschenk met liefde voor elkaar 
kunt geven is dat (meer dan) genoeg.’ 

Weg om te gaan
Kerstmis aan de oppervlakte brengt vaak 
niets anders dan verwarring, narigheid 
en een hoop onvrede. ‘Jezus heeft ons 
een leer gegeven die ons laat zien hoe we 
vrede kunnen vinden. Uit eerbied voor 
hem behoort het feest van zijn geboorte 
eveneens vredig te zijn.’ 
Kortom: van uiterlijk vertoon naar inner-
lijke gesteldheid.

In de praktijk is dat niet zo eenvoudig als 
het klinkt. Want tussen de intentie van in 
vrede of liefdevol willen zijn en de realisa-
tie, de belichaming ervan, ligt een weg om 
te gaan. Een zoeken, met vallen opstaan, 
van hoe dan in vrede of in liefde te zijn. 
Het onderzoeken en trainen van de geest 
en het hart is daarbij de uitnodiging. 
Dat kan alweer heel moeilijk klinken of 
als een ‘moeten’. Maar dat hoeft het niet 
te zijn. Dit onderzoeken en trainen kan 
met lichtheid gepaard gaan, en begin-
nen met onszelf een eenvoudige vraag te 
stellen. Zoals ‘Wat betekent ware liefde 
eigenlijk?’, ‘Hoe kan ik in vrede zijn en een 
vredige geest meebrengen?’ of ‘Hoe kan ik 
vrijer worden in het geven of vrijgevigheid 
beoefenen?’ 

Het eerste om te doen is altijd weer stil-
staan en in alle oprechtheid kijken. En het 
eerste wat je dan kunt tegenkomen is je 
onvrede, je verharding of hebberigheid, 
de angst om tekort te komen. Maar de 
volgende stap mag zijn om dit ongewenste 
in te sluiten in plaats van het te veroorde-
len – en het als het ware met een knipoog 
te erkennen. Dan kan er wat ruimte ont-
staan om een andere koers te volgen. 
Misschien is het daarbij ook steunend 
om ervan uit te mogen gaan dat er (in de 
woorden van lama Yeshe) ‘geen enkel ver-
schil bestaat tussen de uiteindelijke aard 

van de Geest van Jezus, de transcendente 
kwaliteit van de aard van God en de uit-
eindelijke aard van onze geest.’

Maak wat ruimte
Mogelijk overheerst toch het gevoel van 
moeite met kerst, omdat je je gewoon-
weg niet gelukkig voelt. Door een gemis, 
onvervuldheid of een moeilijkheid die je 
draagt. Of omdat je overweldigd bent 
door het lijden in onze wereld, dat zo 
massief bij ons thuis via de media wordt 
gedeponeerd, zonder dat we veel kunnen 
doen. Maar mét de compassievolle erken-
ning van hoe je eraan toe bent, word je 
uitgenodigd om te luisteren naar je diep-
ste verlangen. En om te overwegen wat jij, 
binnen je eigen vermogen, kunt geven als 
bijdrage aan vrede, aan liefde. Iets kleins, 
eenvoudigs is (meer dan) genoeg. 
‘Laten we op Kerstmis in vrede, in een 
goede sfeer en in een goede stemming 
bij elkaar komen voor de viering van de 
geboorte van Jezus. Het zou triest zijn als 
je deze viering(en) in een slecht humeur 
bijwoont. Kom in plaats daarvan met een 
goede motivatie en een hart vol liefde.’ 
En, voeg ik daar graag aan toe, je intentie 
is al voldoende – en sluit niet uit (of posi-
tief geformuleerd: maak wat ruimte) voor 
de mogelijkheid dat wat je misschien zelf 
niet kunt geven, je wellicht mag ontvangen. 
Florus Kruyne



In memoriam 

Johanna Dunlop
Op 5 november jl. overleed Johanna Maria 
Dunlop in de leeftijd van 87 jaar.
Johanna was jarenlang een geregelde 
kerkgangster, contactlid in Bilthoven en 
een geliefd lid van de Geertecantorij. Zij 
kon naar voren komen als een dame met 
een kritische, rijke geest en een �jnzinnige 
spiritualiteit. Bij uiteenlopende gelegenhe-
den, onder andere van de cantorij, maakte 
zij een gedicht of hield ze een spranke-
lende toespraak. Muziek betekende voor 

Johanna haar leven lang, tot het einde toe, 
een krachtige taal en een bron van vreug-
de en vitaliteit. Ook toen haar geestelijke 
vermogens afnamen, was er altijd nog de 
muziek waarmee zij bereikt kon worden 
en waar ze van opknapte. 
Johanna heeft geen gemakkelijk leven ge-
had. Zij leed aan depressies, was geschei-
den en werd geconfronteerd met ernstige 
ziektes. 
In de afscheidsdienst van 10 november jl. 

spraken alle vier haar kinderen. Ondanks 
al haar onmacht bij tijden, wisten ze zich 
gesteund door een liefhebbende moeder. 
Alle zes haar kleindochters getuigden zon-
der uitzondering van hun verdriet om het 
verlies van zo’n geweldig lieve oma. 
De tekst die we lazen en overwogen bij 
het afscheid was 1 Korintiërs 13, het lof-
lied van de liefde. Dat Johanna in de Liefde 
geborgen mag zijn.

Florus Kruyne

Voorbereiden op de doop
Rondom de geboorte van een kindje er-
vaar je een diep levensgeheim dat eigenlijk 
niet in woorden te vatten is. ‘Mensje, waar 
kom je vandaan en waar ga je naar toe? En 
wat zul je tegenkomen op je levensweg ?’
De liefde van mensen en de ruimte van 
God heb je nodig om groot te worden.
Die verbinding leggen we met het ritueel 
van de doop. Een klein mens wordt bij de 

remonstranten als ‘kind van God’ gedoopt 
en niet als lid van de kerk. Dat mag het 
later zelf in alle vrijheid uitzoeken.
Op zondag 22 januari aanstaande is er een 
doopdienst, waarin ik zal voorgaan en de 
kinderen van het Verteluur hun aandeel 
hebben.
Aanstaande doopouders worden bij de-
zen van harte uitgenodigd om zich op te 

geven voor een voorbereidingsgesprek. 
Daarin kunnen vragen aan de orde komen 
als: wat betekent mijn eigen gedoopt-zijn? 
Wat willen we ons kind meegeven? Hoe 
kijken remonstranten tegen de doop aan 
en hoe geven wij de doopdienst vorm?
Graag zo spoedig mogelijk opgeven via 
alwieringa@icloud.com.

Ds. Alleke Wieringa

Buurkerkenlunch in de Silo-kerk
In november bestond het Buur ker-
ken overleg vijftien jaar. Dat jubileum 

gevierd met een Buurkerkenlunch.

Zoals u wellicht weet wordt het Buur-
kerkenoverleg gevormd door acht kleine 
binnenstadskerken, waaronder de Geerte-
kerk. Doel is elkaar beter te leren kennen 
en te bekijken wat ons onderling verbindt. 
Ons jubileum willen we vieren met de 
inmiddels traditionele Buurkerkenlunch. 
Sinds een aantal jaren houden we op de 
zondag in de Week van Gebed voor de 
Eenheid van de Christenen na de dienst 
een gezamenlijke lunch in een van onze 
acht kerken.

Favoriet lied mee
Deze keer zal dat gebeuren in de prach-
tige en gastvrije Silokerk van de Baptisten 

in de Herenstraat. Tijdens de lunch kun-
nen we elkaar op informele wijze beter 
leren kennen, terwijl op elke tafel kaartjes 
met prikkelende vragen liggen om aan el-
kaar te stellen.
Daarna is er tijd voor muziek! Elk kerkge-
nootschap neemt een favoriet lied mee, 
een lied dat binnen de gemeente graag en 
regelmatig wordt gezongen. Heeft u een 
lied dat u heel dierbaar is en dat vaak in 

onze diensten wordt gezongen? Laat het 
mij weten, graag vóór eind december!
We hopen dat er ook veel remonstranten 
op 15 januari naar de Silokerk komen, om 
met elkaar te vieren, te eten en te zingen. 
Van harte welkom!

Op een rijtje
Alle benodigde gegevens op een rijtje:
Plaats: Silokerk van de Baptistengemeen-
te, Herenstraat 34
Datum: 15 januari 2017
Tijd: ontvangst vanaf 11.45 uur, aanvang 
lunch 12.30 uur. Einde programma uiter-
lijk 14.30 uur
Opgave voor lunch: uiterlijk 8 januari 
2017
Inlevering liederen: uiterlijk eind de-
cember 2017
Opgeven bij: judithmoesman@gmail.
com of tel. 0343-491 578 / 06-450 478 17.

Baptistengemeente Silo
Doopsgezinde gemeente

Evangelisch-Lutherse gemeente
Nikola-kommuniteit

Oud-Katholieke gemeente
Remonstrantse gemeente,
Vrij-Katholieke gemeente

Waalse gemeente
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Tijd: ontvangst vanaf 11.45 uur, aanvang 
lunch 12.30 uur. Einde programma uiter-
lijk 14.30 uur
Opgave voor lunch: uiterlijk 8 januari 
2017
Inlevering liederen: uiterlijk eind de-
cember 2017
Opgeven bij: judithmoesman@gmail.
com of tel. 0343-491 578 / 06-450 478 17.

Baptistengemeente Silo
Doopsgezinde gemeente

Evangelisch-Lutherse gemeente
Nikola-kommuniteit

Oud-Katholieke gemeente
Remonstrantse gemeente,
Vrij-Katholieke gemeente

Waalse gemeente

4 5

Afscheid en nieuw begin 
Hij was vijftien jaar eindredacteur van de Geertebrief, maar dit 
is de laatste uitgave waaraan Simon Knepper zijn medewerking 
verleent. Simon heeft gedurende die periode een cruciale bij-
drage geleverd aan de mooie vorm en inhoud van de Geertebrief 
zoals we die nu kennen, en daar zijn we hem als kerkenraad bij-
zonder dankbaar voor. 
Zoals dat vaak het geval is met mensen die achter de schermen 
bergen verzetten: de naam Simon Knepper is misschien bij bijna 
iedereen bekend, maar wie is hij nu eigenlijk? In een door Anne-
lies Oldeman gehouden interview, elders in dit nummer te lezen, 
leren we hem wat beter kennen. 
Maar ook Annelies neemt afscheid: zij verhuist binnenkort naar 
Voorschoten. Haar danken we uiteraard eveneens voor haar 
vele bijdragen aan de Geertebrief. 

Hoe gaan we zonder Annelies en Simon verder met de Geerte-
brief? Er is een bijna compleet nieuwe redactie gevormd bestaan-
de uit Marie Anne Dekker, Barbara Schouten, Michiel Krijvenaar, 
Marianne Speckmann, Margreet Mulder en Lisette Korteling. Op 
14 december is er overleg tussen de oude en nieuwe redactie en 
zullen alle actuele zaken worden overgedragen. 
We overwegen de digitale versie van de Geertebrief te verlaten 
en deze in een lagere frequentie weer per post te versturen. In 
combinatie met de frequentere uitgave van de digitale nieuws-
brief denken we een evenwichtige vorm van nieuwsverzorging te 
hebben gevonden. 
Maar ik loop nu op de zaken vooruit; over de�nitieve plannen zal 
binnenkort worden bericht. 

Gert-Jan Schmal, voorzitter kerkenraad

Personalia

Verhuisd
Dhr. E.J. Hamerslag, van Nicolaasweg 
138 bis naar: Admiraal van Gentstraat 79, 
3581 VL Utrecht

Bedankt
Dhr. P. Storm van Leeuwen, Austerlitz 
(lid)
Mw. A.A.S. Wesselo-de Bode, Leersum 
(lid) 

Sloten kosterswoning vernieuwd
Zoals sommigen onder u ongetwijfeld gemerkt zullen 
hebben, is onlangs het slot van de toegangsdeur van 
de kosterswoning vernieuwd. Het nieuwe cilinder-
slot is voorzien van een code. 
Die wordt geactiveerd zodra het slot met de 
daarbij behorende sleutel wordt geopend. De 
deur kan dan met die code worden geopend. Als 
de deur weer met de sleutel op slot is gedaan, 
wordt de code gedeactiveerd en werkt deze niet 
meer. Op deze wijze beperken we het aantal 
personen dat over een sleutel moet beschikken 
om toegang te krijgen tot de kerk. 
Degenen die over een sleutel moeten beschikken, 

omdat zij met enige regelmaat in de kerk aanwezig zijn 
voor activiteiten of bijeenkomsten, hebben inmiddels 

een sleutel ontvangen. Ze kennen ook de toegangs-
code waarmee anderen toegang kunnen krijgen. 
Wie incidenteel een activiteit in de Geertekerk 
organiseert of daarvoor verantwoordelijk is, moet 

er zelf voor zorgen dat de toegang tot de kerk ge-
regeld is. Als hij of zij niet zelf beschikt over een 
sleutel moet daarvoor dus een regeling worden 
getroffen. Neem dan tijdig contact op met het 
kerkelijk bureau!

Hans Kapteijn

Bijgewerkte adreslijst in de maak
De adreslijst van leden en vrienden in de Geertegids 2015 is inmiddels niet meer 
actueel. De kerkenraad wil daarom een nieuwe adreslijst maken, om te versprei-
den onder leden en vrienden die over e-mail beschikken. 
Als u niet wilt dat uw gegevens in die adreslijst worden opgenomen, kunt u dat 
laten weten aan het kerkelijk bureau. Doet u dat svp vóór 1 januari aanstaande. De 
nieuwe lijst zal niet ‘algemeen’ verkrijgbaar zijn voor mensen die geen lid of vriend 
zijn van de RGU. 
Voor wie niet over e-mail beschikt: te zijner tijd zal in de Geertebrief worden aan-
gekondigd dat u een nieuwe adreslijst kunt opvragen bij het kerkelijk bureau. 

Hans Kapteijn (secretaris kerkenraad)
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Nieuwe cusussen, avonden en evenementen
In de eerste helft 2017 (zie ook het 
programmaboekje Vrij Spel) gaan 
diverse nieuwe programmaonderde-
len van start. Onderstaand een kort 
overzicht.

Leeskring onder leiding van prof. Hetty Zock 
aan de hand van ‘Het handwerk van de vrij-
heid’ van de Zwitserse �losoof Peter Bieri
Peter Bieri schreef onder het pseudo-
niem Pascal Mecier onder andere Nacht-
trein naar Lissabon. ‘Vrij leven’ betekent 
volgens Bieri werk aan de winkel: het is 
levenskunst. Bieri denkt genuanceerd 
over het vraagstuk vrije wil tegenover het 
al bepaald zijn. Het plan voor deze kring is 
4 of 5 avonden aan het werk van Bieri te 
besteden bij een van de deelnemers thuis 
(of in de Geertekerk). De eerste avond, 
op maandag 16 januari 2017, is in de Geer-
tekerk van 20.00 tot 22.00 uur. De ove-
rige data en plaatsen worden in overleg 
met de deelnemers vastgesteld.

Workshop over het werk van A.J. Heschel 
met ds. Alleke Wieringa 
Tijdens haar studieverlof bestudeerde ds. 
Alleke Wieringa de boeken van de joodse 
godsdienst�losoof Heschel. Ze maakt an-
deren graag deelgenoot van de opgedane 
kennis. Alleke verwelkomt u graag op 14 
februari, 14 maart en 11 april van 19.30 
tot 21.30 in de Gereformeerde Kerk in 
Geldermalsen. 

Boetseren
Zaterdag 18 februari is weer een boet-
seerdag bij beeldend kunstenaar Elzelien 
Jansen in haar atelier in Den Dolder. 
Thema: De veertien kruiswegstaties. De 
kosten bedragen 50 à 60 euro, exclusief 
bakkosten.
Opgeven kan vóór 1 februari 2017 (mini-
mum 5 deelnemers).

Oriëntatiecursus met ds. Florus Kruyne
In de Oriëntatiecursus kun je erachter 
komen wat de remonstranten beweegt 
en wat zij geloven. Deze cursus is niet in 
de laatste plaats bedoeld om na te denken 

over eigen overtuigingen en geloof – en 
daarover met elkaar in gesprek te gaan. 
Data: de donderdagen 9, 16, 23, en 30 
maart en 21 en 27 april 2017, steeds van 
20.00 tot 22.00 uur in de Geertekerk.

Cursus ‘Spiegeltocht’ met ds. Irene Kool
Drie avonden waarin de deelnemers zelf 
centraal staan, met eigen ervaringen en 
zingeving. We spiegelen onszelf, onze 
eigen verhalen aan spirituele teksten van 
vrouwen. Data: de dinsdagen 14 maart, 11 
april en 9 mei 2017. Steeds van 20.00 tot 
21.30 uur bij Irene Kool thuis: Gerrit Riet-
veldhof 15 Utrecht. 

Cursus ‘Veranderd Godsbesef’ met ds. Florus 
Kruyne
Gesproken wordt over de ontwikkeling 
van het godsbesef van persoonlijk naar 
meer abstract aan de hand van drie the-
ma’s: God van persoonlijk naar onpersoon-
lijk, God van christelijk naar universeel en 
God van weten naar niet-weten. Data: de 
woensdagen 14, 21 en 28 juni 2017, steeds 
van 20.00 tot 21.30 uur in de Geertekerk.

Publieksavonden  
In het najaar organiseerde de program-
macommissie drie algemene publieksavon-
den met als thema’s Prinsen en Pechvogels, 

Slachtoffers en De Heilige Familie. De 
opkomst was groot, zowel van leden en 
vrienden als van belangstellenden van 
buiten. 
Aanvankelijk waren ook drie avonden in 
het voorjaar gepland, (in het programma-
boekje: Tirades op 21 februari, 21 maart 
en 23 mei). De programmacommissie 
heeft echter meer tijd nodig om de opzet 
van drie nieuwe avonden te doordenken. 
Daarom is besloten pas in het najaar met 
een nieuwe serie te komen. Er zijn wel 
plannen voor andere interessante en brui-
sende avonden in de eerste helft van 2017: 
Dinsdag 21 februari; een avond in het teken 
van de Tweede-Kamerverkiezingen in 
maart. Informatie over de inhoud volgt 
nog.
Zaterdagavond 11 maart: in samenwerking 
met de Culturele Zondagen en De Hou-
ten Broek wordt een voorprogramma 
voor de culturele zondag (12 maart) geor-
ganiseerd met als thema ‘Het gesproken 
woord’. Toneelgroep Aluin speelt een 
programma over Luther, Erasmus en 
Adrianus, gevolgd door een spreker en 
omlijst met muziek. Rienk Wielenga van 
de Houten Broek zal de avond leiden. 
Woensdag 21 juni: Opnieuw een midzo-
meravond! De invulling van deze avond 
wordt nog nader uitgewerkt. 

Leeskring over �losoof Peter Bieri alias Pascal Mecier
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Bij het scheiden van de markt 
De Geertebrief krijgt 
een andere jasje en 
ook in de redactie 
vindt wisseling van de 
wacht plaats. Annelies 
Oldeman interviewt 
online haar eindredac-
teur, Simon Knepper, 
die na ruim vijftien 
jaar afscheid neemt.

Aan alles komt een eind, 
Simon, ook aan je strenge 
maar rechtvaardige beleid: 
kopij op tijd, aan het aan-
tal toegestane woorden 
een onverbiddelijke limiet, 
verslagen graag zakelijk, 
opinies kort en zinnig en 
tenslotte: interviews zijn 
interviews en géén co-
lumns of sfeerstukjes; vra-
gen en antwoorden graag. 
Dat heb ik met vallen en 
opstaan van je geleerd, 
heel veel dank, ik deed er 
mijn voordeel mee. Een 
paar brandende vragen op de valreep.

De meeste lezers van de Geertebrief kennen alleen je naam, maar 
geen gezicht en al helemaal geen achtergrond. Daarom, bij het schei-
den van onze wegen, een paar vragen aan jou. Wie is Simon Knep-
per? 
‘Ik wist niet dat je meteen zo de diepte in zou gaan J Ik ben 61 
jaar, Utrechter van huis uit en gereformeerd opgevoed. Ik heb 
Nederlands gestudeerd en werk al sinds de jaren tachtig bij de 
afdeling Communicatie van het AMC, als algemeen redacteur 
en eindredacteur van intranet. Verder ben ik gelukkig getrouwd 
met huisarts Marina en vader van twee aardige kinderen, inmid-
dels twintigers.
Jullie wonen in Houten maar je bent in Utrecht niet kerkelijk actief. 
Hoe kwam je in contact met de Geertekerk?  
‘Via een krantenbericht over een serie lezingen die Daniël van 
Egmond daar ging houden over mystiek als het hart van religie. 
Ik kende Daniël nog niet, maar ik heb altijd veel af�niteit gehad 
met meditatie en mystiek. Mits zonder goeroes en andere pop-
penkast. Bij Daniëls lezingen en later in zijn cursus ontmoette ik 
veel Geertekerkers en die kennismaking beviel heel goed. Bij een 

kerkgemeenschap met 
zulke mensen, met zoveel 
sociaal gevoel en zoveel 
oprechte interesse voor 
de essentie van religie, 
wilde ik best horen. Al-
leen in kerkdiensten ben 
ik nooit zo op m’n plek 
geweest.’
Je deed het redactiewerk op 
professionele wijze. Kun je 
er meer over vertellen? 
‘Het sloot natuurlijk be-
hoorlijk aan bij wat ik in 
het AMC deed en nog 
steeds doe. Redigeren is 
niet zo moeilijk en ook 
niet zo tijdrovend als je 
het veel gedaan hebt. De 
tijd ging in de praktijk 
vooral zitten in het werk 
eromheen: foto’s uit-
zoeken, zetaanwijzingen 
aanbrengen, de vaste ru-
brieken volgens de regels 
in het gelid zetten, proe-
ven corrigeren en contro-

leren. Maar ik heb het nooit met tegenzin gedaan. Ook omdat ik 
er altijd een opwekkend muziekje bij aan had, variërend van Bach 
tot Brel en Bill Evans, want zonder muziek geen levensvreugd.’
Wat was voor jou de drijfveer om je juist voor een kerkelijk blad in te 
zetten?  
‘Dat kerkelijke was misschien wel toeval, ik wilde mijn vaardighe-
den gewoon graag inzetten voor iets wat me echt aansprak. En 
in de Geertekerk zag ik zoveel dingen gebeuren die ik nuttig en 
zinvol vond, dat ik destijds graag inging op het verzoek van Heine 
Siebrand om Jacques van Gent op te volgen als eindredacteur.’
Had je al langer het gevoel dat het tijd werd om te stoppen als hoofd-
redacteur? Of is het nieuwe beleid inzake de Geertebrief de aanleiding 
om je taak over te dragen? 
‘Ik ga binnenkort waarschijnlijk vijf dagen voor het AMC werken 
in plaats van vier, omdat er een leuk project staat aan te komen. 
Ik mag een serie handzame biogra�eën schrijven van kanjers 
uit de academische geneeskunde in Amsterdam. Nog wat meer 
uren achter de pc dus – dan wil ik toch in elk geval de weeken-
den graag vrijhouden. En na zoveel jaar is voor mij de fut ook 
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een beetje uit het werk voor de Geertebrief: hoog tijd voor 
nieuw elan en nieuwe ideeën.’
Hoe kijk je zelf terug op de lange periode dat de Geertebrief een 
beetje je troetelkind was? 
‘Heb ik een heel goed gevoel over! Ik ben blij dat ik een bijdrage 
heb kunnen leveren en dat het bijna altijd zonder wrijvingen en 
irritaties is gegaan. Niet in de laatste plaats dankzij de vele cou-
lante schrijvers denk ik, want als het op redigeren en koppen 
maken aankomt ben ik behoorlijk eigenwijs. Mag ik de gelegen-
heid te baat nemen om ze allemaal enorm te bedanken voor de 

prettige samenwerking? Die plezierige contacten ga ik wel een 
beetje missen denk ik.’
Heb je een tip voor de nieuwe redactie van de Geertebrief, die het 
stokje overneemt?  
‘Let wat beter op spel- en typefouten dan ik deed. Ik was altijd 
meer stilist dan corrector. Maar gelukkig had ik jou en Wim 
Edelman naast me voor de tweede correctie, en de laatste 
maanden ook Barbara Schouten nog. Dank, dank.’ 

Simon, jij bedankt voor dit online gesprek, voor wat wij van je 
leerden en voor je jarenlange inzet.

Annelies Oldeman

Verbonden door verbinding
Na een ontspannen zomervakantie 
met ons gezin voelde ik een knoop in 
mijn maag bij de gedachte weer aan 
het werk te moeten. Toen viel mijn 
oog op het Programmaboekje.

Ik heb een bijzonder mooi vak dat ik met 
veel plezier beoefen, maar dat eeuwige 
gevoel je te moeten haasten, het werk 
nooit af te hebben en de hele dag te lopen 
stressen benam mij na de vakantie bijna 
het plezier weer aan het werk te gaan. 
Bij thuiskomst viel mijn oog op het Pro-
grammaboekje van de Geertekerk. Do-
minee Florus Kruyne had mij tijdens de 
regioavond al eens geattendeerd op de 
‘Mindfulness’-training. Maar ja, daar had ik 
natuurlijk geen tijd voor naast het werk, 
gezin, vrijwilligerswerk, intervisie, sport, 
leesclub…

De tijd was rijp. Spannend met eerst het 
intakegesprek: waarom wil je meedoen, 
wat zijn je doelen, heb je ervaring met 
meditatie, kun je wel elke dag tijd vrij ma-
ken om te oefenen? Ik moest van mezelf, 
maar herformuleerde dat: ik wilde het 
gewoon heel graag. Het was een bewuste 
keuze om tijd te maken voor mezelf 
tijdens een paar uur in de week in een 
groep van onbekenden. 

Vreemd
Wat is de gelijkenis met je leven? Hoe hoog 
leg je de lat voor jezelf en voor een ander?

De eerste bijeenkomst voelde vreemd 
aan. We hadden bij het intakegesprek 
de opdracht gekregen niet naar elkaars 
achtergrond te vragen. Als zoiets gebrui-
kelijks ‘verboden’ is, weet je ineens niet 
waarover te praten. We vertelden wat 
we hoopten te vinden in de groep zonder 
elkaars achtergronden te kennen. 
Het delen van emoties, kwetsbaarheden, 
gedachten met een groep onbekenden 

voelt bijzonder aan. Je weet je gedragen 
in het vertrouwen van de ander. Gejaagd-
heid, piekeren, boosheid, eigenwaarde, 
voelen van je lichaam, verbinding zoeken; 
hoe ga je daarmee om in het leven? Stuk 
voor stuk zingevingsvragen, waarvoor 
geen kookboekrecept bestaat.

Verbinding
Heb uw naasten lief gelijk uzelf. Heb uzelf 
lief gelijk uw naasten.

We leerden met Florus dat je mag zijn 
in de groep wie je bent, te accepteren 
wie en hoe je bent. Eigenlijk een kleine 
gemeenschap die met elkaar een aantal 
uren stilstaat waar je gewend bent door 
te hollen, zoals een dienst in de Geerte-
kerk ook kan zijn. Door meditatie en yoga 
legden we de verbinding tussen lichaam 
en geest, door te ademen en te bewegen 
met aandacht. Je staat ook stil bij de vraag 
hoe ver je met een oefening gaat: net 
even over de grens, tot de grens of altijd 
daaronder? 

Paprika
De wekelijkse bijeenkomst bracht ons 
ertoe de dagelijkse dingen met aandacht 
te doen. Hebt u wel eens aandachtig de 
druppels water van de douche gevoeld 
op uw huid of met aandacht een paprika 
gesneden? Hebt u de aandacht echt bij 
het gesprek met uw partner of (klein)
kinderen? Een openbaring voor haastige 
mensen. Rust zoeken en vinden, bewust 
voelen, tijd nemen en accepteren dat het 
nu is zoals het nu is, alleen maar ook sa-
men. Het raakt je eigen zijn en jouw rela-
tie tot de andere mensen om je heen.
Na de training ben ik zeker geen 180 gra-
den veranderd, maar het heeft me als het 
ware een stukje opgeschoven. Dat maakt 
het jachtige leven voor mij een stukje min-
der jachtig.

Els van den Ban
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maken aankomt ben ik behoorlijk eigenwijs. Mag ik de gelegen-
heid te baat nemen om ze allemaal enorm te bedanken voor de 

prettige samenwerking? Die plezierige contacten ga ik wel een 
beetje missen denk ik.’
Heb je een tip voor de nieuwe redactie van de Geertebrief, die het 
stokje overneemt?  
‘Let wat beter op spel- en typefouten dan ik deed. Ik was altijd 
meer stilist dan corrector. Maar gelukkig had ik jou en Wim 
Edelman naast me voor de tweede correctie, en de laatste 
maanden ook Barbara Schouten nog. Dank, dank.’ 

Simon, jij bedankt voor dit online gesprek, voor wat wij van je 
leerden en voor je jarenlange inzet.

Annelies Oldeman

Verbonden door verbinding
Na een ontspannen zomervakantie 
met ons gezin voelde ik een knoop in 
mijn maag bij de gedachte weer aan 
het werk te moeten. Toen viel mijn 
oog op het Programmaboekje.

Ik heb een bijzonder mooi vak dat ik met 
veel plezier beoefen, maar dat eeuwige 
gevoel je te moeten haasten, het werk 
nooit af te hebben en de hele dag te lopen 
stressen benam mij na de vakantie bijna 
het plezier weer aan het werk te gaan. 
Bij thuiskomst viel mijn oog op het Pro-
grammaboekje van de Geertekerk. Do-
minee Florus Kruyne had mij tijdens de 
regioavond al eens geattendeerd op de 
‘Mindfulness’-training. Maar ja, daar had ik 
natuurlijk geen tijd voor naast het werk, 
gezin, vrijwilligerswerk, intervisie, sport, 
leesclub…

De tijd was rijp. Spannend met eerst het 
intakegesprek: waarom wil je meedoen, 
wat zijn je doelen, heb je ervaring met 
meditatie, kun je wel elke dag tijd vrij ma-
ken om te oefenen? Ik moest van mezelf, 
maar herformuleerde dat: ik wilde het 
gewoon heel graag. Het was een bewuste 
keuze om tijd te maken voor mezelf 
tijdens een paar uur in de week in een 
groep van onbekenden. 

Vreemd
Wat is de gelijkenis met je leven? Hoe hoog 
leg je de lat voor jezelf en voor een ander?

De eerste bijeenkomst voelde vreemd 
aan. We hadden bij het intakegesprek 
de opdracht gekregen niet naar elkaars 
achtergrond te vragen. Als zoiets gebrui-
kelijks ‘verboden’ is, weet je ineens niet 
waarover te praten. We vertelden wat 
we hoopten te vinden in de groep zonder 
elkaars achtergronden te kennen. 
Het delen van emoties, kwetsbaarheden, 
gedachten met een groep onbekenden 

voelt bijzonder aan. Je weet je gedragen 
in het vertrouwen van de ander. Gejaagd-
heid, piekeren, boosheid, eigenwaarde, 
voelen van je lichaam, verbinding zoeken; 
hoe ga je daarmee om in het leven? Stuk 
voor stuk zingevingsvragen, waarvoor 
geen kookboekrecept bestaat.

Verbinding
Heb uw naasten lief gelijk uzelf. Heb uzelf 
lief gelijk uw naasten.

We leerden met Florus dat je mag zijn 
in de groep wie je bent, te accepteren 
wie en hoe je bent. Eigenlijk een kleine 
gemeenschap die met elkaar een aantal 
uren stilstaat waar je gewend bent door 
te hollen, zoals een dienst in de Geerte-
kerk ook kan zijn. Door meditatie en yoga 
legden we de verbinding tussen lichaam 
en geest, door te ademen en te bewegen 
met aandacht. Je staat ook stil bij de vraag 
hoe ver je met een oefening gaat: net 
even over de grens, tot de grens of altijd 
daaronder? 

Paprika
De wekelijkse bijeenkomst bracht ons 
ertoe de dagelijkse dingen met aandacht 
te doen. Hebt u wel eens aandachtig de 
druppels water van de douche gevoeld 
op uw huid of met aandacht een paprika 
gesneden? Hebt u de aandacht echt bij 
het gesprek met uw partner of (klein)
kinderen? Een openbaring voor haastige 
mensen. Rust zoeken en vinden, bewust 
voelen, tijd nemen en accepteren dat het 
nu is zoals het nu is, alleen maar ook sa-
men. Het raakt je eigen zijn en jouw rela-
tie tot de andere mensen om je heen.
Na de training ben ik zeker geen 180 gra-
den veranderd, maar het heeft me als het 
ware een stukje opgeschoven. Dat maakt 
het jachtige leven voor mij een stukje min-
der jachtig.

Els van den Ban
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Een bijzonder eerbetoon om mee te be-
ginnen. Pietro Bartólo, de enige arts van 
het eiland Lampedusa, heeft alle duizen-
den vluchtelingen gezien die op dat eiland 
aankwamen. De levenden onderzocht en 
behandelde hij zo nodig. Van de doden 
nam hij weefsel af, zodat deze mensen 
nog te identi�ceren zijn. Op 8 oktober 
kreeg dr. Bartólo door INLIA de Levende 
Steen uitgereikt. Dat gebeurde tijdens een 
bijzondere ceremonie in de Martinikerk in 
Groningen. Zie www.INLIA.nl; het is echt 
de moeite waard. 

Arminiaanse maaltijd 
‘Ik heb genoten, �jn dat jullie me hebben 
getipt.’ ‘Erg leuk, die diversiteit aan wat er 
te eten was.’ ‘Ik had nu contact met an-
dere mensen dan die ik al kende.’ Zo maar 
wat van de reacties die we na a�oop van 
de Arminiaanse maaltijd op 21 oktober 
kregen. Zo’n 55 deelnemers, feestelijk ge-
dekte tafels, een brandende kroonluchter, 
geanimeerde gesprekken, een twinke-
lende afsluiting van Pieter Dronkers. Het 
was een mooie avond met een opbrengst 
van € 410,- voor het Smulhuis.

Arminiaanse Maaltijd 2016 met twinkelende 
afsluiting…

Collecte 6 november: Villa Vrede
De collecte voor Villa Vrede bracht € 
363,- op. Villa Vrede is een plek van on-
schatbare waarde voor mensen die zon-
der papieren in Utrecht op straat leven. 
Behalve opvang, contacten, bezigheden en 
cursussen weet de Villa met de bezoekers 

ook nog echte feestjes te organiseren: zie 
www.villavrede.nl.  

‘It is very nice your Flower’
Namens de RGU brachten Ellen de Boom 
en Pauline Huidekoper op 13 november 
een Bloemengroet aan het Detentiecen-
trum in Zeist. Sinds 2005 worden hier 
op zondag twee diensten gehouden. Dat 
gebeurt door geestelijk verzorgers van-
uit alle mogelijke levensovertuigingen of 
geloofsachtergronden uit Zeist, Soest, de 
Bilt, Utrecht en Amersfoort. De Bloe-
mengroet vindt per toerbeurt plaats. Op 
zaterdag worden evenveel bloemen als 
deelnemers (80 mensen per dienst) af-
gegeven, samen met een kaart – waarop 
deze keer de groeten van de Geertekerk 
en de boodschap dat wij die zondag in 
onze gedachten bij hen zouden zijn. 
Na a�oop van een dienst kunnen de deel-
nemers ieder een bloem mee naar hun cel 
nemen. Dat dit zeer gewaardeerd wordt, 
blijkt uit de tekst op een kaart die terug-
kwam: ‘It is very nice your Flower. Smell-
ing good and makes us happy. God gives 
you a long live.’

Telefoonkaartenactie 
Zoals gebruikelijk wil de diaconie de ge-
detineerden in Kamp Zeist de komende 
kerstdagen een lichtpuntje bieden. Schul-
deloos worden deze mensen, uitgeproce-
deerde asielzoekers, in detentie gehouden 
omdat zij geen geldige verblijfspapieren 
hebben. Met een schenking van 10 tot 
20 euro beltegoed kunnen zij tijdens de 
feestdagen met familie en/of vrienden 
bellen, zodat de kerst ook voor hen een 
beetje lichter wordt. 
Op de zondagen van advent kunt u na de 
dienst uw bijdrage in de daarvoor bestem-
de bus op de boekentafel in de hal doen. 
Als u uw bijdrage liever via de bank geeft, 
dan graag op rekeningnummer NL87 
INGB 0000 119801 t.n.v. penningmeester 
Diaconale Commissie RGU. Bij voorbaat 
hartelijk dank!

Project van de maand: Exodus
De eerste zondag van de maand collecte-
ren we voor een speci�ek doel, de andere 
zondagen ‘voor de diaconie’. Met de op-
brengst van die collectes ondersteunen 
we een aantal projecten die jaarlijks een 
bedrag krijgen, dat de gemiddelde op-
brengst van een collecte overstijgt. Ook 
deze projecten verdienen hier aandacht.
Project van deze maand is de al twintig 
jaar bestaande Stichting Exodus Utrecht. 
Het gaat om een zorginstelling met on-
der andere een pand in de Waalstraat, 
waar (ex-)gedetineerden het laatste deel 
van hun straf kunnen verblijven. Via een 
streng reïntegratieprogramma verwer-
ven ze hier de nodige discipline om weer 
volwaardig aan de samenleving te kun-
nen deelnemen. Exodus Utrecht heeft 
22 parttimers in dienst, die begeleiding 
bieden aan 25 inwonende cliënten en am-
bulant aan 30 mensen in de regio.
De RGU steunt de stichting door deze 
maand een bedrag van € 500,- over te 
maken.

Bedankje Stichting Thuis Sterven 
‘Wij willen u hartelijk danken voor de 
bijdrage die u ons heeft gegeven. We kun-
nen het geld goed gebruiken en zullen het 
goed besteden’, aldus een boodschap van 
de Stichting Thuis Sterven Utrecht.

Komende collectes
Het collectedoel voor kerstavond is Ein 
Bustan, op eerste kerstdag vragen we uw 
bijdrage voor stichting COME en op 1 
januari voor het Straatpastoraat. Elders in 
deze Geertebrief vindt u informatie over 
deze doelen. 

Dat u in het kerstfeest de lichtbron van 
ons bestaan mag ervaren. 

Namens de Diaconale Commissie,  
Marijke Kools

Diaconale Geluiden



10

Dialoog met moslims gaat verder
Al tien jaar ontmoetten moslims 
van de Omar al Farouq-moskee en 
leden van de Geertekerk in Utrecht 
elkaar. Op 10 juni werd een boekje 
over dit jubileum aangeboden aan 
burgemeester Jan van Zanen, die 
vol lof was over de voortdurende 
dialoog. 

Want daar gaat het om: we willen elkaar 
werkelijk ontmoeten, spreken en zien. 
Meningsverschillen mogen er zijn en kun-
nen ook benoemd worden, maar het gaat 
om de dialoog. 
Een keer per jaar zien we elkaar in de 
moskee en genieten dan – vaak na een 
lezing – van de Iftarmaaltijd die de vasten 
breekt. De andere keer in het jaar is de 
ontmoeting in de kerk: dan voeren we 
rondetafelgesprekken. 
Op 8 november was de Geertekerk weer 
aan de beurt. Onder de bezielende leiding 
van Arthur Modderkolk en Inge van de 

Pavoordt verzorgde de werkgroep uit de 
Geertekerk (verder bestaande uit Ans 
van Noord, Pieter Dronkers en Tom 
Harkema) ditmaal ook een maaltijd. Om 
zeven uur stonden diverse zelfgemaakte 
stamppotten met toebehoren klaar. De 
ruim veertig gasten, de helft moslims en 
de helft kerkleden, aten met smaak van 
deze halalmaaltijd in een sfeervol verlichte 
en ingerichte kerk. 

Geloof als verbindende kracht
Geertekerker Jan-Willem Nieuwenhuijsen 
leidde vervolgens het thema van de avond 
in: ‘Ervaar je jouw geloof als verbindende 
en/of bevrijdende kracht?’ Aan de hand 
van vijf stellingen ontstonden levendige 
discussies. 
Zo ging het aan een van de tafels over de 
stelling ‘Binnen de geloofsgemeenschap 
moet de nieuwsgierigheid breed worden 
gewaardeerd’. Daar is iedereen het snel 
over eens, maar het wordt lastig als je 

gaat doorvragen. Zijn er geen taboes op 
vragen, kun je welke vragen dan ook stel-
len? Remonstranten zijn geneigd dat te 
vinden, moslims denken vaker dat je som-
mige uitgangspunten gewoon moet aan-
vaarden: erop vertrouwen dat het zo is. 
Toch hoorde ik ook een tafelgast zeggen 
dat er geen dwang is in de islam. Ook wel 
goed om te bedenken: de gasten uit de 
moskee vertegenwoordigen een breed 
‘geloofsspectrum’ binnen de islam, terwijl 
de remonstranten een vrij duidelijk de�-
nieerbare stroming zijn van het christen-
dom – en dan ook nog sterk Nederlands 
en protestants bepaald.
Ik ben in ieder geval weer benieuwd naar 
de volgende ontmoeting, dan weer in de 
Omar al Farouq. Voor wie nog eens terug 
wilt lezen wat er de afgelopen jaren ge-
beurd is: de boekjes liggen in de kerk.

Tom Harkema
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Uit de kerkenraad

…van 6 oktober en 16 november

@ De nieuwe jongerenwerkster Rachelle 
van Andel komt met de kerkenraad ken-
nismaken en vertelt welke activiteiten zij 
voor de Klup in petto heeft. 
@ Leden van de kerkenraad hebben op 
zondag 2 oktober 2016 de kerkdienst be-
zocht van de werkgroep West-Betuwe in 
Geldermalsen. Besloten wordt voortaan 
jaarlijks met een afvaardiging van de ker-
kenraad zo’n kerkdienst in Geldermalsen 
te bezoeken. 
@ De kerkenraad meent dat ongewenst 
gedrag in de omgang met kinderen, jon-
geren en gemeenteleden en vrienden 
bespreekbaar gemaakt moet worden. Na-
gedacht wordt nog over een goede vorm 
waarin dat kan gebeuren. 
@ De wijkorganisatie zal voortaan nieu-
we leden en vrienden verwelkomen die 
zich, naar aanleiding van de publicitaire ac-
ties, via het landelijk bureau hebben aan-
gemeld. Evert Oudenes heeft deze zaak 
dus overgedragen aan de wijkorganisatie.
@ Besloten wordt leden die dit jaar en 
vorig jaar hun bijdrage nog niet hebben 
betaald persoonlijk te benaderen via de 
telefoon. Naast de penningmeester zullen 
de heren Bergstra en Van Groningen deze 
taak op zich nemen, uiteraard op voor-
waarde van strikte geheimhouding. 
@ Het door allen betreurde vertrek van 
Pieter Dronkers leidt tot openstelling 
van een vacature. De kerkenraad besluit 
de vorig jaar ingezette lijn voort te zet-
ten en de ledenvergadering te vragen om 
te voorzien in de vacature voor 0,6 fte. 
De �nanciële adviescommissie raadde de 
kerkenraad (en de ledenvergadering) aan 
om met de vervulling van deze vacature te 
wachten totdat de arbeidsovereenkomst 
met Kitty van Leeuwen is afgewikkeld. Dit 
advies wordt door de kerkenraad (en de 
ledenvergadering) overgenomen. 
De ledenvergadering zal tegen die tijd in 
een gewone of extra vergadering, 
bijeengeroepen worden, met de vraag om 
formeel akkoord te gaan met het open-
stellen van een beroep voor 0,6 fte en 
met de samenstelling van het kiescollege. 

Wel zullen alvast leden voor het kiescol-
lege worden benaderd: na de goedkeuring 
door de ledenvergadering kan de beroe-
pingsprocedure dan zo snel mogelijk in 
gang kan worden gezet.
@ Besloten wordt op 29 oktober een 
borrel te houden voor allen die de afge-
lopen twee jaar lid of vriend van de RGU 
zijn geworden. Naschrift: Bij die inmiddels 
gehouden bijeenkomst bleek men in het 
algemeen zeer tevreden over de wijze 
waarop de nieuwe leden en vrienden 
worden opgevangen. Uit de bijeenkomst 
kwamen ook tips naar voren, die de ker-
kenraad zal bespreken. 
@ Er wordt gewerkt aan een actuele lijst 
van leden en vrienden van de RGU; een 
lijst die alleen onder leden en vrienden 
zal worden verspreid. In de Geertebrief 
wordt een oproep geplaatst aan alle leden 
en vrienden om desgewenst bezwaar te 
maken tegen opname in deze lijst.
@ Met goedkeuring van Monumenten-
zorg is inmiddels een trapleuning aange-
bracht langs de trap naar de toren. 
@ De voorbereidingen voor het kerstspel 
zijn in volle gang.
@ Het vertrek van Simon Knepper als 

eindredacteur van de Geertebrief, na 15 
jaar, heeft tot overleg geleid over de wijze 
waarop met de leden en vrienden kan 
worden gecommuniceerd. Het plan is om 
de Geertebrief in een lagere frequentie 
weer per post naar alle leden te sturen, 
en tussentijds via e-mail activiteiten onder 
de aandacht te brengen. Daarover wordt 
nog nader beslist.
@ Op 1 januari 2017 zal de Nieuwjaars-
dienst zijn. Op zondag 8 januari houden 
we de laatste dienst waarin Pieter Dron-
kers voorgaat: een afscheidsdienst. 
@ Op 21 januari 2017 wordt de jaarlijkse 
vrijwilligersmiddag gehouden. Alle vrijwil-
ligers zijn hier welkom, ook vrijwilligers 
die ten onrechte en per abuis geen per-
soonlijke uitnodiging hebben gekregen. 
@ De kerkenraad besluit ‘Vloeken in de 
kerk’ ruimte te geven om in de kerk op 
te treden. Het gaat om een groep jonge 
mensen die ernaar streeft bezinningsbij-
eenkomsten te organiseren met een niet-
religieus karakter. 
@ Bekeken wordt wat er gedaan kan 
worden aan akoestiek in de Zuid-foyer, 
die door velen als slecht wordt ervaren. 

Marian van Leeuwen-Scheltema
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Afscheidsdienst van Pieter Dronkers op 8 januari



Verlos ons van... (2)
De Werkgroep Eredienst reageert op de ingezonden 
brief van Ton in ’t Veld in het oktobernummer.

Wat bijzonder is het dat de tekst van het Onze Vader, afkom-
stig uit Mattheüs 6:9-13, al meer dan 2000 jaar wordt uitge-
sproken – en dat wereldwijd! In de wijsheid van Jezus Sirach 
(een bijbelboek dat net niet in de bijbel kwam) valt te lezen 
hoe moeilijk vertalen is, en hoe ingewikkeld het is om goede 
keuzes te maken omdat talen zo verschillen in de manier 
waarop een woord overkomt.
Dat geldt zeker voor ‘verlos ons van de boze’, de oudste 
Nederlandse vertaling uit de Statenvertaling. De Naardense 
vertaling, zo dicht mogelijk bij het Grieks, heeft het over: ‘nee, 
ontruk ons aan het boze’. Dit verschil heeft te maken met de 
vertaling uit het Grieks, waarbij niet te zien is of het woord 
afkomstig is van het mannelijke of het onzijdige woord. Van-
daar dat de en het boze beide gebruikt worden. In de rooms-
katholieke versie van het Onze Vader heet het ‘maar verlos 
ons van het kwaad’ (Willibrordvertaling). 
Wat moet je je voorstellen bij dat boze? Dat kan voor ieder-
een anders zijn. In Mattheüs 6, na het Onze Vader, vind je een 
toelichting hierop in de verzen erna. Ook in Mattheüs 13:19 
en 13:38 wordt het kwaad genoemd.
Vanuit het Grieks zou het eveneens vertaald kunnen worden 
met: geboefte, slecht volk, waardeloos, in slechte conditie, 
slechterik, een slecht persoon, duivel. Als zelfstandig naam-
woord én als bijvoegelijk naamwoord, waarmee het/de boze 
een wat concretere betekenis krijgt. Toch is ook in andere 
talen gekozen voor de vertaling de/het boze of het kwaad. 
Zoals in het Onze Vader van de Maori, waarmee regelmatig 
de voorbeden worden afgesloten: ‘bevrijd ons uit de greep van 
alles wat kwaad is’.
Interessant dat Ton in ’t Veld met haar vraag precies het 
woord uit het Onze Vader heeft gehaald waarover al eeuwen-
lang wordt gediscussieerd – en waarschijnlijk nog eeuwen zal 
worden gediscussieerd. (Misschien ook mooi om nog eens 
stil te staan bij wat het/de boze dan wel het kwaad voor ons 
betekent? Heeft het er ook mee te maken wat er op je pad 
komt?).

Werkgroep Eredienst

Een witte ochtend

Een witte ochtend, eerste dooi 

de lucht wit-grijs, egaal gespreid 

en aan de lange horizon 

welt nu een witte zon. 

Geen wind, beweging of geluid. 

Er botten waterdruppels uit; 

aan iedre tak en iedre struik 

zijn knoppen licht. 

Een hartstochtsloze en totale aanwezigheid 

maakt zich nu kenbaar en het is 

of in een diepe adempauze van de tijd, 

dichtbij, een pasgeboren kind 

zich stil, volmaakt en ademend bevindt.

M. Vasalis

(Uit: ‘De Oude Kustlijn’, 2002)
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vertaling, zo dicht mogelijk bij het Grieks, heeft het over: ‘nee, 
ontruk ons aan het boze’. Dit verschil heeft te maken met de 
vertaling uit het Grieks, waarbij niet te zien is of het woord 
afkomstig is van het mannelijke of het onzijdige woord. Van-
daar dat de en het boze beide gebruikt worden. In de rooms-
katholieke versie van het Onze Vader heet het ‘maar verlos 
ons van het kwaad’ (Willibrordvertaling). 
Wat moet je je voorstellen bij dat boze? Dat kan voor ieder-
een anders zijn. In Mattheüs 6, na het Onze Vader, vind je een 
toelichting hierop in de verzen erna. Ook in Mattheüs 13:19 
en 13:38 wordt het kwaad genoemd.
Vanuit het Grieks zou het eveneens vertaald kunnen worden 
met: geboefte, slecht volk, waardeloos, in slechte conditie, 
slechterik, een slecht persoon, duivel. Als zelfstandig naam-
woord én als bijvoegelijk naamwoord, waarmee het/de boze 
een wat concretere betekenis krijgt. Toch is ook in andere 
talen gekozen voor de vertaling de/het boze of het kwaad. 
Zoals in het Onze Vader van de Maori, waarmee regelmatig 
de voorbeden worden afgesloten: ‘bevrijd ons uit de greep van 
alles wat kwaad is’.
Interessant dat Ton in ’t Veld met haar vraag precies het 
woord uit het Onze Vader heeft gehaald waarover al eeuwen-
lang wordt gediscussieerd – en waarschijnlijk nog eeuwen zal 
worden gediscussieerd. (Misschien ook mooi om nog eens 
stil te staan bij wat het/de boze dan wel het kwaad voor ons 
betekent? Heeft het er ook mee te maken wat er op je pad 
komt?).

Werkgroep Eredienst

Een witte ochtend

Een witte ochtend, eerste dooi 

de lucht wit-grijs, egaal gespreid 

en aan de lange horizon 

welt nu een witte zon. 

Geen wind, beweging of geluid. 

Er botten waterdruppels uit; 

aan iedre tak en iedre struik 

zijn knoppen licht. 

Een hartstochtsloze en totale aanwezigheid 

maakt zich nu kenbaar en het is 

of in een diepe adempauze van de tijd, 

dichtbij, een pasgeboren kind 

zich stil, volmaakt en ademend bevindt.

M. Vasalis

(Uit: ‘De Oude Kustlijn’, 2002)
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Collectes

Collecte 24 december (Kerstavond)
Ein Bustan 
Op kerstavond collecteren we voor 
Ein Bustan, een Arabisch-Joodse kleu-
terschool annex peuterspeelzaal in het 
Arabische dorpje Hilf bij Kiryat Tivon 
in Israël. Ein Bustan is in 2005 opgericht 
door Arabische en Joodse ouders, omdat 
zij vonden en vinden dat Israëli’s en Ara-
bieren vreedzaam samen zouden moeten 
leven en werken. 

De Arabische-Joodse kleuterschool Ein-Bustan

Dat kan niet zonder een opvoeding die 
aandacht geeft aan vriendschap, ver-
trouwen en begrip voor elkaars taal en 
cultuur. Gestart met zes Joodse en zes 
Arabische kinderen, één Arabische en één 
Joodse onderwijzeres, is Ein Bustan in-
middels uitgegroeid tot een peutergroep 
van elf kinderen en een kleuterschool met 
negenentwintig kinderen. Men hoopt in 
de toekomst de school te kunnen uitbrei-
den met basisonderwijs. 
Het onderwijs is volledig tweetalig. In de 
nieuwsbrieven staan onder andere en-
thousiaste berichten van joodse ouders 
over hun kinderen die spontaan liedjes 
in het Arabisch zingen. Zowel de joodse 
als de islamitische feestdagen worden er 
gevierd. 
Ein Bustan ontvangt geen subsidie van de 
overheid en is dus volledig op donaties 
aangewezen.
Voor meer informatie: www.ein-bustan.org. 

Collecte Eerste Kerstdag 
Stichting COME
Met kerst gedenken wij de geboorte van 
Jezus. Hij werd geboren in een periode 
van Romeinse bezetting, onmacht en ver-
raad in Israël. De Romeinen werden als 
heidense bezetters gezien, die het karak-
ter van Israël bedreigden. Door de grote 
maatschappelijke druk konden allerlei 
fanatici volgelingen vinden voor hun op-
lossingen, van rigoureus vasthouden aan 
wetten en regels tot guerrilla-aanvallen 
op de Romeinen. Een paar decennia later 
leidde dit tot de Joodse opstand en de 
verwoesting van Jeruzalem.
In deze zeer geladen maatschappij ver-
kondigde Jezus zijn Evangelie van naasten-
liefde, ook voor vreemdelingen.
Een kleine tweeduizend jaar later lijkt de 
toestand op die rond het begin van onze 
jaartelling. Palestijnen en Israëli’s zijn ge-
scheiden door een grote muur, zijn bang 
van elkaar en vijanddenken lijkt de norm. 
Fanatici aan beide zijden prediken rigou-
reuze oplossingen en heilstaatgedachten. 
Het is bijna onmogelijk om iemand van 
de andere kant als mens te leren kennen, 
met hem of haar in gesprek te gaan en te 
zien dat de ander ook gewoon wil leven 
en aan een toekomst bouwen.
De stichting COME (Communication 
Middle East) in Driebergen zet zich in 
voor een dialoog voor Joodse Israëliërs, 
Palestijnse burgers in Israël en Palestijnen 
uit de bezette Palestijnse gebieden. Die 
dialoog vindt jaarlijks plaats door middel 
van seminars op het neutrale Cyprus. Zo 
werkt COME mee aan een open dialoog 
op neutraal terrein, gebaseerd op gelijk-
waardigheid en zonder politieke of religi-
euze doelstelling.
Deelnemers krijgen de kans om elkaar 
als gelijkwaardige mensen te ontmoeten 
en te leren kennen, en dat is uiterst be-
langrijk om samen te kunnen leven in één 
gebied. Er ontstaan vriendschappen met 
een ander, die ook jaren na de seminars 
voortduren. Op die manier draagt COME 
bij aan het verbreden van perspectieven 
en het humaniseren van ‘de vijand’.
Op een heel praktische manier wordt zo 
gewerkt aan Vrede op Aarde.

De Diaconale Commissie  
collecteert tijdens het kerstfeest voor dit 
bijzondere project. Als u meer informatie 
wilt: kijk op de website van de stichting 
COME, www.stichting-come.nl/.

Collecte 1 januari
Straatpastoraat
De opbrengst van de collecte op 1 januari 
gaat naar het straatpastoraat in Utrecht, 
dat zorg biedt aan mensen die dakloos zijn 
of zijn geweest. De RGU is via het buur-
kerkenoverleg bij dit werk betrokken. 
Straatpastores Wieke de Wolff en Bert van 
Aalderen bieden een luisterend oor aan 
mensen die al lang onderweg zijn en bou-
wen zo vertrouwensrelaties op. De Jacobi-
kerk organiseert elke maandagochtend een 
inloop en een brunch voor dak- en thuis-
lozen en ook daar gaan de pastores met 
bezoekers in gesprek. Maandelijks stelt de 
Doopsgezinde kerk zijn ruimte beschikbaar 
en zijn keuken voor een warme maaltijd. 
Geregeld komen mensen bij het straat-
pastoraat en de Jeruzalemkerk voor ga-
rantstellingen. Soms komen er verzoeken 
om �nancieel bij te springen voor reiskos-
ten en boodschappen. De straatpastores 
zijn ook vaak te vinden in de dagopvang in 
het Catharijnehuis. Zij zijn betrokken bij 
eenzame begrafenissen in samenwerking 
met de GG&GD, ze bezoeken langdurig 
zieken en gaan ook naar ex-daklozen 
in hun nieuwe woning, om te zien of er 
steun nodig is (bijv. de voedselbank) om 
nieuwe dakloosheid te voorkomen. Gere-
geld worden er in de Domkerk diensten 
voor dak- en thuislozen gehouden. 
Om dit allemaal mogelijk te maken is 
�nanciële steun erg welkom. Als u meer 
wilt weten over het straatpastoraat, kunt 
u Wieke de Wolff bereiken onder  
e-mailadres wieke@jeruzalemkerk.nl en
via telefoonnummer 06-17062161.
Kunt u niet aanwezig zijn bij de dienst,
maar wilt u het werk van de straatpasto-
res toch ondersteunen, dan kan dat op
banknummer NL55 INGB 0000052865
ten name van Nederlands Gereformeerde
kerk Utrecht, onder vermelding van
straatpastoraat.

Diaconale Commissie
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Vloeken in de kerk 
De Geertekerk wordt aan veel heel 
verschillende groepen verhuurd. 
Daardoor vinden de meest prach-
tige concerten, voorstellingen en 
bijeenkomsten in ons gebouw plaats. 
Zoals op dinsdag 20 december om 
20.45 uur: de eerste editie van ‘Vloe-
ken in de kerk’. 

De naam wekt misschien wat bevreemding, 
maar deze avond zou weleens de moeite 
waard kunnen zijn voor RGU’ers die in zijn 
voor een avontuur. Vloeken in de Kerk is 
een groep theatermakers die als eigentijdse 
voorgangers verschillende perspectieven 
bieden op actuele en relevante thema’s. 
Daarbij wordt gebruikt van oude en nieuwe 
rituelen en wordt samen met het publiek 
naar mogelijke antwoorden gezocht. 

Zeven deugden
Thema voor de komende maanden vor-
men de zeven deugden in de wereld van 
nu. De deugd die op 20 december (zo vlak 
voor kerst) centraal staat is gematigdheid. 

Zoals de theatermakers zelf schrijven: 
‘Yes, het is december: tijd voor nieuwe 
kerstballen en de sappige rosbief van oom 
Piet. Van Leonardo di Caprio leerden 
we dat global warming geen grapje is. Al 
denkt Trump daar dan weer anders over. 
Moeten we matigen? Kunnen we dat 
überhaupt nog?’ Met medewerking van 
Theaterkoor Bonton. 
Tickets via de voorverkoop: https://shop.
ikbenaanwezig.nl/tickets/event/vloeken-in-
de-kerk.

Niet alles
Tot slot: zoals alle andere verhuuractivi-
teiten valt deze avond niet onder verant-
woordelijkheid van de RGU. Dat betekent 
natuurlijk niet dat zomaar alles in de 
Geertekerk georganiseerd kan worden. 
Voorlopig gaan we ervan uit dat Vloeken in 
de kerk juist heel goed in de Geertekerk 
past. We houden het echter in de gaten. 
Mochten er vragen zijn, neem dan contact 
op met ondergetekende.

Pieter Dronkers

Schrijf de Chinese autoriteiten
‘Burgerjournaliste’ 
Qin Chao is door de 
Chinese autoriteiten 
opgepakt. Ze wilde 
de protesten verslaan 

tegen de bijeenkomst van wereld-
leiders die begin september in 
Hangzhou is gehouden.

In aanloop naar de top in Hangzhou 
vonden in enkele Chinese steden de-
monstraties plaats. De autoriteiten 
pakten meerdere burgerjournalisten 
op omdat ze verslag deden van de pro-
testen. Twee directe collega’s van Qin 
Chao die ook in de kraag werden gegre-
pen, zijn inmiddels onder internationale 
druk vrijgelaten. De drie journalisten 
werken voor een website waarvan me-

dewerkers vaak worden lastiggevallen 
omdat ze berichten over mensenrech-
tenschendingen en demonstraties.

Uitlokken van onrust
Inmiddels wordt Qin Chao al meer dan 
negen weken vastgehouden, zonder 
toegang te hebben tot haar familie of 
een advocaat. Ze zou zich schuldig heb-
ben gemaakt aan ‘ruzie zoeken en het 
uitlokken van onrust’. Amnesty vreest 
dat ze het risico loopt in de gevangenis 
gemarteld te worden.
Op 11 december kunt u na a�oop van 
de dienst een brief ondertekenen, die 
gestuurd wordt naar de autoriteiten 
van China. We vragen u hen op te roe-
pen Qin Chao vrij te laten.

Werkgroep Amnesty International
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Werkgroep Amnesty International



Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang 10.30 uur
18 dec ds. Tina Geels, 4e Advent
24 dec  ds. Pieter Dronkers, Kerstspel, 

aanvang 19.30 uur
25 dec  ds. Florus Kruyne, mmv Geerte-

cantorij
01 jan  ds. Alleke Wieringa, Nieuwjaars-

ontvangst
08 jan  afscheidsdienst ds. Pieter Dron-

kers, Woord en Tafel
15 jan ds. Japke van Malde, Verteluur
22 jan  ds. Alleke Wieringa, doopdienst, 

Verteluur, crèche
29 jan ds. Roos Ritmeester

Remonstrantse werkgroep 
West-Betuwe
R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen
Aanvang 09.30 uur
25 dec ds. Alleke Wieringa
01 jan  Nieuwjaarsontvangst in de Geer-

tekerk

Doopsgezinde Gemeente Utrecht
Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270
Aanv. 10.00 uur, zie www.doopsgezind-
utrecht.nl

EUG/Janskerkgemeente
Janskerk, Janskerkhof 28
Aanv. 11.00 uur, zie www.eug-janskerk.nl 

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

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

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

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Driebergen
Parklaan 7 Tel. 0343-521 996
Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnig Nederland, afdeling 
Stichtse Vecht
Wilhelminaweg 7, Maarssen
Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur
(om de 14 dagen)

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

Kerkdiensten Zie voor Vrijzinnigen Nederland: www.vrijzinnigen.nl

Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de au-
todienst 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).

18 dec

mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335  
(06-525 469 56)

24 dec

dhr. C. Hardeman tel. 030-251 3612  
(06-519 490 77)

25 dec

dhr. A. Swertz tel. 030-252 0169
01 jan

dhr. C. Görts tel. 030-691 9538
08 jan

dhr./mw. Fournier tel. 0343-491 578
15 jan

dhr. J. Bergstra tel. 030-271 4215
22 jan

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330
29 jan

mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335 
(06-525 469 56)

Concerten in de 
Geertekerk 

Vrijdag 16 december – 16.00 uur
Kerstconcert Kamerkoor Decibelle: Veni 
Emmanuel. Info: info@decibelle.net 
Zaterdag 17 december – 20.00 uur
Vocaal Ensemble Vivavoce zingt de Messiah 
van G.F. Händel. Info: www.vivavoce.nl
Zondag 18 december – 20.00 uur
Cappella Pratensis – Kerst met Josquin: 
Polyfonie rond de kribbe 
Info: www.oudemuziek.nl 
Vrijdag 23 december – 19.00 uur  
(luisteren). Meezingconcert: Weihnachts-
oratorium van J.S. Bach. 
Info: www.passieprojecten.nl 
Vrijdag 30 december – 20.00 uur
Jeugdorkest Nederland met L. v. Beetho-
vens Pianoconcert nr. 3 (solist: Mischa Tijn); 
G. Gershwin en S. Prokofjev
Info: www.jeugdorkest.nl
Zondag 8 januari – 19.30 uur

Gott,
wie dein Name, so ist auch dein Ruhm (BWV
171). Info: www.bachcantates-utrecht.nl
Vrijdag 27 januari – 20.15 uur
Alban Berg: Vioolconcert en G. Mahler:
Symfonie nr. 1
Info: www.uma-kamerorkest.com
Zondag 29 januari – 16.00 uur
Alban Berg: Vioolconcert en G. Mahler:
Symfonie nr. 1
Info: www.uma-kamerorkest.com

Agenda

10 jan High Tea, olv ds. Heine Siebrand, 
15.30 uur in de Geertekerk
12 jan Twaalf heilige nachten, olv ds. Alleke 
Wieringa, 14.00 uur in de Geertekerk
15 jan Gezamenlijk wandelen, olv Pieter 
Bons en Jan-Willem Nieuwenhuijsen, na 
a�oop van de kerkdienst
17 jan Bijbelkring Zeist, 14.00 uur in de 
Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16 
Zeist
19 jan Bijbelkring ‘Van kaft tot kaft’, 
olv ds. Alleke Wieringa, 10.00 uur in 
de Geertekerk

Zie voor uitgebreide informatie over  
de cursussen het programmaboekje of 
www.geertekerk.nl.
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