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Leesrooster
4 juni. Pinksteren
Johannes 14:23 – 29. Heilige Geest is
betrokken bij leren, inzicht verwerven
in waar het om draait in het leven, in
jouw leven. Heilige Geest vormt je innerlijk kompas.
11 juni. Mattheus 28:16 – 20. Nog
steeds twijfel aan het einde van het
Evangelie. Uitdragen, zaadjes zaaien,
met vrezen en beven soms. Hoe doen
wij dat, zaadjes zaaien? En welke?
18 juni. Mattheus 9: 35 – 10: 15. Hoe
wordt de goede boodschap gezaaid in
de wereld? Het moet iets te maken
hebben met doen wat je zegt en belichamen wat je gelooft, dus uit één stuk
worden.
25 juni. Mattheus 10:16 – 33. Wanneer, waar, tegen wie en hoe maak je
een statement, dat je verbonden bent
met de christelijke traditie? Of kun je
dat achterwege laten?
2 juli. Mattheus 10: 34 – 42. Het kost
niks om (vrijzinnig) christen te zijn in
Nederland. Ooit wel en elders (Midden-Oosten, Egypte) ook. Wat mag
het jou kosten?

9 juli. Mattheus 11: 25 – 30. Mijn juk is
zacht en mijn last is licht. Laat mij jouw
leermeester zijn.
16 juli. Mattheus 13: 1 – 9 en 18 – 23.
Niet alles wat jou is meegegeven heeft
wortel geschoten. Maar wat wèl?
23 juli. Mattheus 13: 24 – 30 en 36 –
43. Is dat zo, die zwart-wittekening van
goede en slechte mensen, kruid en onkruid? Ieder moet toch zijn/haar tuintje
blijven wieden, tot het laatst toe?
30 juli. Mattheus 13: 44 – 52. Alles opzij zetten voor dat ene. Bestaat zoiets
waarvoor jij bereid bent alles opzij te
zetten?
6 augustus. Mattheus 14: 13 – 21. ‘O
vrede van Tiberias, o heuvels in het
rond, waar Jezus in het zachte gras de
mensen liefhad en genas, en in hun midden stond’ (LB 1973, nr. 463)
13 augustus. Mattheus 14: 22 – 33. Jezus is aan het spoken. Hoe worden wij,
met de leerlingen, getest?
20 augustus. Mattheus 15: 21 – 28.
Hoe een buitenlandse vrouw Jezus bekeert.
Florus Kryne

Van de redactie
Middelbare school, leunend op één hand, half-luisterend naar wat de lerares aardrijkskunde aan het vertellen was over de veengronden in Noord-Ergens, bij wie dwaalden de gedachten niet af? Via het uitzicht op de bomen rond het schoolplein dreven ze
weg naar kamperen in Spanje met vrienden, stappen in Utrecht (toen nog zonder identiteitskaart) en naar ‘allesbehalve school’.
Terwijl de lerares dappere pogingen deed jou te inspireren met haar kennis en inzichten, was jij in gedachten op ontdekkingsreis.
Inspireren en ontdekken, twee verschillende werkwoorden die elkaar goed verdragen. Heiligen, herders, kunstenaars, dichters en
voorgangers hebben velen geïnspireerd en op weg geholpen om nieuwe wegen te ontdekken. Wie of wat heeft jou geïnspireerd en
wat heb jij daardoor ontdekt? Ook binnen onze kerkgemeenschap zijn er vele verhalen van leden en vrienden die bol staan van die
inspiratie en die ontdekkingen. In deze Geertebrief komen zowel een ‘nieuwgediende’ als ‘oudgedienden’ hierover aan het woord.
En in het hoofdartikel schetst Alleke Wieringa een prachtig vergezicht: ‘Daars altyd een grens om over te gaan’.
Er zijn echter ook deadlines, om niet over te gaan. We hebben in reactie op onze oproep diverse ingezonden stukken ontvangen.
Daar zijn we erg blij mee. Jammer genoeg bereikten enkele bijdragen ons pas na het verstrijken van de deadline. Daardoor konden
we deze helaas niet meer opnemen in deze Geertebrief. De deadline staat altijd vermeld in het colofon en die is voor het volgende nummer 16 augustus. Het thema van de volgende Geertebrief zal alles te maken hebben met het nieuwe jaarthema: ‘Houvast’.
We zijn (wederom) benieuwd naar uw bijdragen!
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‘Daars altyd een grens om over te gaan’
(Dit artikel is eerder in digitale vorm verschenen)

Uitzicht uit ‘Gods venster’ (Mpumalanga, Zuid-Afrika).

Mogelijkheden zoeken

In dromen kan alles

Mijn vader zei: ‘Van geloof moet je opknappen, niet afknappen’. Mijn vader is predikant, net als ik. Hij is 85 maar hij komt over
alsof hij 65 is. Niet omdat hij zo nodig jong
moet zijn – zo is hij nu eenmaal. Hij is altijd
op zoek naar mensen, hij is altijd op zoek
naar mogelijkheden.
Ik denk dat ik iets van hem geërfd heb,
daarom spreekt het bijgaande lied van Stef
Bos me zo aan (volgende pagina, red.). Stef
is op zoek naar mogelijkheden – in zijn lied
opent hij steeds meer mogelijkheden. Een
ode aan wat er nog niet is, maar wat wel
kán. Ik word daar blij van. Van de weten
schap dat er nog zo veel mogelijkheden liggen te wachten om ontdekt te worden.
Het leven is zo rijk en veelkleurig dat je
geen genoegen hoeft te nemen met één enkele versie ervan. Een versie die misschien
bepaald wordt door ingesleten routines en
overtuigingen.
Doe mij nog maar wat van ‘die inzichten
die ik nog niet ken’ – van het idee alleen
knap ik al op!

Begin maar eens in dromenland – voor de
verandering. Want juist als je slaapt, en zéker als je droomt, bestaan er geen grenzen
meer. De wetten van tijd, ruimte, zwaartekracht en logica gelden niet. Je blijkt te
kunnen vliegen, je kunt op meerdere plekken tegelijk zijn, je ontmoet overledenen
en je maakt dingen mee die zo vanzelfsprekend zijn… totdat je ze ’s morgens aan de
ontbijttafel vertelt en je realiseert dat het
helemaal niet kan! Maar in je drómen kan
het. Ik herinner me een gehandicapte jongen die zei: ‘met mij hoef je geen medelijden te hebben hoor, want in mijn denk kan
ik alles!’ Wat een kanjer!

In de realiteit zijn er grenzen
Tegelijkertijd geldt: in je denken, in je plannen en in je ambitie kan je alles, wil je alles,
en pak je alles aan…… tot dat ….. Het leven heeft de neiging om ons bij tijd en wijle
op subtiele óf op brute wijze de grens aan
te geven. Bijvoorbeeld door een burn-out,
zoals mij overkwam. Een burn-out geeft

aan dat je zonder dat je het in de gaten had
veel te ver over je grenzen heen bent gegaan. ‘Was er een grens, dan?’ ‘Waarom
heeft niemand me gewaarschuwd?’ Verbijsterd zit je tussen de scherven van carrière,
huwelijk en zelfbeeld.
‘Het deel van mijzelf wat ik was vergeten’
heeft zich gemeld en het is duidelijk dat er
nog lessen zijn om te leren. De grenzen,
die ongemerkt overschreden zijn, moeten
achteraf ontdekt worden. Waar zitten ze?
En hoe voorkom ik, dat dit me nog eens
overkomt? Goddank is er allerlei ‘bagage
die je achter mag laten’; de veel te hoge
lat, het heilige moeten, het tergende verantwoordelijkheidsgevoel, en de apen op
je schouders. Je hóeft niet alles mee te slepen, je mag loslaten en opnieuw beginnen.

De grens zit in onszelf
Opnieuw beginnen is een kans, die je in
feite elke dag wordt aangeboden. Maar je
moet er wel wat voor doen! Je oude gedrag en gewoontepatronen kritisch bezien.
Het experiment aandurven met nieuw ge-
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drag, nieuwe contacten en nieuwe vooruitzichten: je moet een grens over naar onbekend terrein, want zó kan het niet langer. Die grens zit vooral in jezelf. De angst
die je voelt om het oude los te laten en
het nieuwe toe te laten. Niemand heeft beweerd dat je dit allemaal maar in je eentje moet klaren. Integendeel. Het is fijn (en
noodzakelijk) om er goede hulp bij te hebben. Ik vind het van wijsheid getuigen als
je je laat coachen of in therapie gaat. Het
is dan wel verstandig om niet de eerste de
beste te nemen en te zoeken naar iemand
die goed bij je past. Wat voor iemand wil
je tegenover je hebben? Een man of een
vrouw? Wil je in gesprek, iets fysieks of iets
met creatieve expressie? Zoek je een empathisch iemand of een wat rationeler type? En vraag je eens af van wie je wél advies accepteert en van wie níet. Een goede
match tussen jou en je coach of therapeut
is heel belangrijk. Want in jullie interactie
zal de moed en zin moeten ontstaan om
de grens over te gaan en om een nieuw levensterrein te verkennen. Zie hem of haar
als een reisgezel – met wie zou jij deze reis
aandurven?

Uitnodiging om te leven
Stef Bos bezingt de grens niet alleen als een
beperking. Integendeel! Juist als een ope-

ning, een doorgang naar een veel weidser
perspectief – de uitdaging van het onbekende land. Het is helend als je díe wending kunt maken: van bedreiging en verlies
naar zin in iets nieuws met achterlating van
bagage.
Ín ons, om ons heen en boven ons schetst
Stef tenslotte het weidste perspectief dat
je je maar bedenken kunt: ‘het venster van
God’. Daar is altijd een uitzicht, en tóekomst, een blik voorbij datgene waarvan
jij dacht dat het het einde zou zijn. ‘Waar
God in je leven een deur dicht doet, daar
gaat een venster open’. Hóe weet je niet.
Maar dát, daar mag je op vertrouwen.
Er zijn altijd mensen in de buurt van dat
venster te vinden. Mensen die in liefde
geloven – die mensen en mogelijkheden
zoeken. En die je willen bijstaan om over
een grens heen te komen. Mensen die je
vertrouwen kunnen geven dat het goed
komt – ook al zie je dat zelf nog niet. ‘Er is
altijd een zon, ook al zie je de maan’.
Er is altijd nog een leven wat je leven
kan. Er is wat lef nodig om een grens
over te gaan – maar je weet toch wat het
meervoud van lef is? Precies: léven!
Alleke Wieringa

Komatiepoort - Stef Bos
Er is altijd een wereld,
die jij nog niet kent.
Er is altijd een taal
die wij niet verstaan.
Een deel van jezelf,
wat je vergeten bent
Er is altijd een pad
wat je nog moet begaan
Er is altijd nog ruimte,
het einde voorbij.
Er is altijd een stem
in mij aan het praten.
Er blijft altijd een wonder
zonder verklaring.
Er is altijd bagage
om achter te laten
Er is altijd een lied
voor jou, die wil zingen
Er is altijd een zon,
ook al zie je de maan.
Er is altijd een wereld
die we nog niet kennen.
Er is altijd een grens
om over te gaan
Er is altijd een inzicht
wat wij nog niet weten.
Al lees je de toekomst,
voorspel hem toch wéér.
Er is altijd een uitzicht
bij God z’n venster.
Er zijn altijd nog lessen:
je blijft in de leer.
Er is altijd een poort,
zoals bij Komatie.
Er is altijd een grens:
en daaraan voorbij!
Er zijn altijd mensen
die geloven in liefde.
Er is altijd een leven
te leven voor mij.
Vertaald uit het Zuid-Afrikaans.
Te beluisteren op:
https://youtu.be/C_v3LynQZww
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Uit de kerkenraad…
* Besloten is tot een koerswijziging inzake
de omgang met leden die meer dan drie
jaar, zonder duidelijke reden, niet aan hun
betalingsverplichtingen hebben voldaan.
Voortaan zal actieve toepassing worden
gegeven aan Reglement A, artikel 4 lid c
van de Kerkorde, als aankondiging dat
hun lidmaatschap zal worden beëindigd.
Dit is ook meegedeeld in de algemene
ledenvergadering. Slapende leden kosten
de RGU namelijk geld omdat ook voor
hen het quotum aan de landelijke remon
stranten moet worden afgedragen en zij
onder meer de Geertebrief ontvangen.
* Unaniem is besloten het kerkenraadslid
Marianne Smits te benoemen tot tweede
secretaris. Zij zal de overdracht van de
werkzaamheden van Betsie Blom aan vrij
willigers coördineren. Op termijn zal zij
de ledenadministratie in Scipio gaan over
nemen van Aalke Blindenbach, die dat
voorlopig nog blijft doen.
* Jeanne van Bree (architecte en vlakbij
de kerk wonend in de Geertestraat) is
benoemd tot kerkmeester in opvolging van

Arthur Modderkolk die deze functie tijdelijk
waarneemt. Zij wordt vriend van de RGU.
* Inge van de Pavoordt zal vanaf juli 2017
het coördinatorschap eigen gebruik in de
Geertekerk overnemen van Sytske Schel
tema, die deze functie tijdelijk waarneemt.
Leden en vrienden van de RGU die iets willen organiseren in de Geertekerk dienen
zich altijd (in eerste instantie) tot de coördinator eigen gebruik te richten (e-mail:
coordinator-rgu@geertekerk.nl).
* Nadat de kerkenraad de vorige ver
gadering instemde met de notitie ’voor
kómen van grensoverschrijdend gedrag’ is
de kerkenraad nu ook akkoord gegaan met
de taakomschrijving van de vertrouwens
contact
personen. Twee leden/vrienden
zullen voor deze taak worden benaderd.
* In het kader van het vriendenwerfplan,
dat gesubsidieerd wordt door de landelijke
remonstranten, zullen dit jaar nog vier
avonden worden georganiseerd, op 21 juni
(Midzomermijmeravond) en op 19 sep
tember, 17 oktober en 21 november.

* De RGU kan helaas niet mee doen aan de
Kerkennacht omdat er die avond een concert is in de Geertekerk. Maar op initiatief
van Stephan Vollenberg en Arie Noordermeer wordt de Geertekerk wel opgenomen in het programma van de Kerkennacht
en wel in de vorm van een wandeling rondom het kerkgebouw die eindigt bij die andere Geertekerk: de Oud-Katholieke Gertrudiskathedraal.
* Tijdens Open Monumentendag op 9 sep
tember a.s. zal de Geertekerk open zijn
van 10.00 uur tot 17.00 uur. De gidsen
van Kerken Kijken zullen die dag belang
stellenden rondleiden. Om 12.00 uur zal
onze organist Maarten van der Bijl het
orgel bespelen in het kader van een orgel
estafette langs de kerken in de binnenstad.
Verder zal onder zijn leiding het popup koor voor de startzondag in de kerk
repeteren van 15.00 uur tot 17.30 uur. We
hebben ook een optie die ochtend op het
Trio Sorelli (de dochters van Evi Weiland,
die ook optraden bij de Talentenveiling).
Marian van Leeuwen-Scheltema

Bijeenkomsten
Midzomermijmeravond over de
liefde - Editie 2!
De JIJ in WIJ…ook dat is liefde. Durven zijn
wie je bent…ook dat is liefde. Dansen van
geluk…ook dat is liefde.
Op de langste avond van het jaar gaat het –
hoe kan het ook anders- over de liefde. Of
eigenlijk over oneindig veel verschillende
liefdes. Waaruit spreekt voor jou liefde?
Hoe ken jij liefde? Hoe ervaar jij liefde?
Hoe mis je liefde? Ieders antwoord op deze
vragen is verschillend, want iedere liefde is
uniek.

Laat je op 21 juni in de Geertekerk
meevoeren in een zoektocht naar… ook
dat is liefde. Laat je verrassen, verleiden en
in beweging brengen. Ieder op zijn of haar
eigen wijze.
Met: Laura van Dolron, ‘Liedfs’ leest
voor…, Kamerkoor Lamusa en danseres
Karin Elich.
21 juni | Inloop 19:30 uur | Aanvang: 20:00
uur | Einde: 22:00 uur
Voorverkoop: €7,50 (RGU-leden, studenten en U-pas) | €10,00 (regulier)
Kassaverkoop: €12,50
Kaartverkoop: www.geertekerk.nl
Namens de programmacommissie,
Roos Rietveld (Marketing en Productie RGU)

Dienst van ‘woord & meditatie’
op 25 juni in de Geertekerk
‘Wees niet bang’ (Mattheus 10: 28)
is het thema van deze dienst. Het is
inmiddels geen nieuwigheid meer in
de Geertekerk dat we van tijd tot tijd
mediteren in de dienst.
Het is een andere manier om de
aandacht wakker te maken en
verbonden te raken met onze lijfelijke
aanwezigheid. Zodoende kunnen we
iets meer als een geheel luisteren
naar woord, muziek en stilte, met
geest, hart en lichaam. De meditatie is
ingebed in een ‘gewone’ liturgie waarin
gezongen wordt, gepreekt (kort),
gebeden, gezegend en gecollecteerd.
Met of zonder ervaring in meditatie
bent u van harte welkom!
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Van de penningmeester
Nu de verbouwing is afgerond en het stof daarvan neer
gedwarreld en opgeruimd is, is het moment aangebroken om in
het licht van de verhuur van de kerk aan Huize Molenaar uiteen
te zetten hoe het gebruik van de kerk door de RGU geregeld is.
* Het gebruik van de diverse ruimten van de kerk moet worden
afgestemd met Huize Molenaar. Dit afstemmen gebeurt door
de coördinator eigen gebruik. Dat is tot 1 juli Sytske Scheltema
en daarna Inge van de Pavoordt. Dus voor een bijeenkomst
in de kerk dient altijd eerst contact opgenomen te worden
met Sytske of Inge (e-mail: coordinator-rgu@geertekerk.nl,
telefoon Sytske: 030-2367529, Inge: 030-2250175).
* Aan het gebruik van de kerk zijn voor de RGU geen kosten
verbonden. Koffie, thee en andere drank worden van Huize
Molenaar afgenomen en tegen kostprijs verrekend. Na een
bijeenkomst moet de betreffende ruimte netjes opgeruimd
worden en in de aangetroffen toestand worden teruggebracht.
Er is geen ondersteuning van medewerkers van Huize Mole
naar. Indien toch zo’n ondersteuning nodig is, dient vooraf
met de coördinator contact opgenomen te worden. Aan zo’n
ondersteuning zijn kosten verbonden.
* De RGU verhuurt geen ruimten in de kerk aan derden.
Daarvan is de zolderetage van de kosterij uitgezonderd. Als
derden de kerk willen gebruiken, wordt de verhuur en de
catering verzorgd door Huize Molenaar. Daar staat de RGU
financieel en organisatorisch buiten. Voor organisaties die
aan de RGU verwant zijn of waarvan het gebruik van de kerk
anderszins van belang is voor de RGU hanteert Huize Molenaar
op voorspraak van de RGU een gereduceerde verhuurprijs.
Dit geldt ook voor leden en vrienden van de RGU die voor
particuliere doeleinden de kerk willen gebruiken, bijvoorbeeld
voor een receptie of een feest. Ook hiervoor dient eerst met
de coördinator eigen gebruik contact te worden opgenomen.
* Voor inzegening van levensverbintenissen onder verant
woordelijkheid van de kerkenraad van de RGU staat de kerk,
weliswaar na afstemming met Huize Molenaar, eveneens ter beschikking. Daarvoor wordt dus geen huur gevraagd.
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Voor zo’n inzegening worden door de RGU wel de daarvoor
gemaakte kosten in rekening gebracht. Deze zijn € 150,-.
Catering en andere activiteiten voor en na de huwelijksinze
gening worden verzorgd door Huize Molenaar en dienen ook
met Huize Molenaar te worden afgerekend. Hiertoe worden
ook gerekend het luiden van de kerkklok, geluidsopname en
bloemen.
Indien het gaat om het inzegenen van een levensverbintenis
door een predikant van de RGU waarbij beide partners geen
lid of vriend van de RGU zijn wordt door de RGU voor de
inzet van de predikant in overeenstemming met de kerkorde
5x het zogenaamde viaticum (thans in totaal € 610,-) in rekening
gebracht.
Indien de inzegening weliswaar onder verantwoordelijkheid
van de RGU plaatsvindt, maar niet door een predikant van de
RGU, moet in overleg met betrokkenen bij de voorbereiding
de honorering van die predikant geregeld worden.
* Ook voor uitvaartdiensten in de Geertekerk voor leden en
vrienden van de RGU wordt geen huur gevraagd, vooropgesteld
dat de uitvaartdienst het karakter heeft van een kerkdienst
onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de RGU. In
tegenstelling tot de inzegening van levensverbintenissen worden
door de RGU gemaakte kosten niet in rekening gebracht,
er van uitgaande dat de uitvaart begeleid wordt door een
predikant van de RGU. Maar ook hier geldt dat bijkomende
activiteiten zoals catering, het luiden van de kerkklok en een
geluidsopname door Huize Molenaar worden verzorgd en
in rekening bij de nabestaanden worden gebracht. Ook de
honorering van de inzet van een andere predikant dan van de
RGU komt in beginsel voor rekening van de nabestaanden.
* Voor het gebruik van de kerk voor inzegening van levens
verbintenissen, uitvaarten en andere kerkelijke activiteiten die
niet onder verantwoordelijkheid van de RGU plaatsvinden dient
de kerk van Huize Molenaar gehuurd te worden. Hier staat de
RGU geheel buiten.
Namens de kerkenraad,
Wim Edelman
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Telkens weer een nieuw begin

Marius van Leeuwen was van 1981 tot
1992 predikant bij de Geertekerk, en daarna
tot 2012 hoogleraar aan het Remonstrants
Seminarium te Leiden.

Het interview met Marius van Leeuwen vindt plaats op 5 mei,
Bevrijdingsdag.
In hoeverre is de oorlog van invloed geweest op je leven?
“Mijn ouders zaten tijdens de oorlog in Indië, waar mijn vader vrijzinnig predikant was. Mijn broertje is in het Jappenkamp overleden, maar ook een grootvader heeft de oorlog niet overleefd. Zelf
ben ik na de oorlog in Holland geboren. Ik herinner me discussies
tussen een oom en mijn moeder. Mijn oom, die tewerk was gesteld aan de Birma-spoorlijn, was blij dat hij zijn leven dankte aan
de atoombom. Terwijl mijn moeder zei dat ze toch liever had dat
de wereld de uitvinding van die bom bespaard zou zijn gebleven,
ook als zij dan in het kamp zou zijn overleden. Tijdens een discussie in de Raad van Kerken werd er eens gesproken over wie er nu
op 4 mei herdacht worden. Ik zal nooit beweren dat de Jappenkampen in één adem genoemd moeten worden met de Holocaust,
maar om nu – zoals in die discussie gebeurde – te zeggen dat de
Indische slachtoffers, vergeleken met de Joodse, nauwelijks geleden hadden..., dat emotioneert me nog steeds.”
Je bent na de oorlog geboren, heb je gevoeld dat je als kind een nieuw
begin voor je ouders markeerde?
“Daarvan was ik me als kind niet zo bewust. Maar nu je het zegt,
het is eigenlijk wel een thema in mijn leven geworden. Niet dat ik
zelf heel vaak nieuwe starts heb gemaakt. Maar ik heb het ‘nieuwe

begin’ wel als een theologisch thema naar voren gehaald. Neem
mijn boek over het kerkelijk jaar, ‘Van feest naar feest’: eigenlijk
zijn al die feesten - Kerst, Pasen en Pinksteren en noem ze maar
op - de markeringen van een nieuw begin. Dat komt ook terug bij
de filosoof Ricoeur, over wie ik mijn proefschrift heb geschreven.
Ricoeur zegt dat er altijd een surplus is van zin, van betekenis. Er
is meer zin dan onzin. Zelfs als we er een vreselijke puinhoop van
gemaakt hebben, kunnen we altijd opnieuw beginnen.”
Door welke mensen ben je geïnspireerd?
“Ik ben, net als mijn vader, predikant geworden. Dus die is zeker
een voorbeeld voor mij geweest. Ik vond het een mooi beroep.
Het bezig zijn met teksten, de Bijbel en met mensen trok me
aan. Ik vond preken heel leuk en de studie die erbij hoorde. Maar
het allermooiste vond ik de wisselwerking met de mensen, het
pastorale contact. Heel inspirerend! Ook mijn Utrechtse collega
Wim Knoppers was een voorbeeld voor mij. Hij was een heel
bijzondere en inspirerende man: oeverloze toewijding aan zijn
gemeenteleden, spirituele prediking, ongelofelijk gemeend en een
heel eigen humor, heel geestig. Ik was erg gesteld op Knoppers.”
Waar haalde je de inspiratie vandaan om elke week weer een preek
te schrijven?
“Niet elke week, ik maakte er zo’n 20, 25 per jaar. Ik begon meestal bij het leesrooster, bij Bijbelteksten dus. Ja, de rest diende zich
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dan als vanzelf aan. Voor mij is Jezus de belangrijkste persoon
uit de bijbel. Remonstranten weten zich ‘geworteld in het evangelie van Jezus Christus’. Jezus is een uitzonderlijk man geweest,
authentiek en onafhankelijk. Daarnaast zijn Genesis en Job boeken waar ik veel mee heb, maar ook de psalmen. Psalm 139 is me
dierbaar. ‘Heer, U doorgrondt en kent mij, U weet het als ik zit of
sta…’ Met de Apocalyps heb ik niet zoveel, maar misschien komt
dat nog. Ik neem me altijd voor daar eens de tijd voor te nemen.
Op dit moment leest ik het boek van Thomas Mann ‘Jozef en zijn
broers’, en daar ben ik erg enthousiast over. Een razend knappe
navertelling van het Bijbelverhaal, waarbij Mann het verhaal herschrijft alsof hij er zelf bij is geweest. Dus ook de literatuur inspireert me, net als beeldende kunst en muziek. Ik ben een liefhebber van Klee en Bach.”
Marius vervolgt: ”Maar woede en boosheid kunnen ook een
inspiratiebron zijn. Donald Trump bijvoorbeeld, daar kan ik me
bijzonder kwaad over maken.”
Je bent wel eens beschreven als een man die standpunten met elkaar
verbindt en bruggen slaat. Herken je jezelf hierin?
Marius nuanceert dat beeld: “Ja, in de Oecumenische beweging,
dat is niet zo moeilijk hoor! Daar zijn de verschillen niet zo groot.
Het gaat er dan om met elkaar in gesprek te blijven. Niet de verschillen te benadrukken maar te zoeken naar de overeenkomsten.
Ik denk dat wij Remonstranten ook altijd die tolerantie hebben in
te brengen, naar elkaar luisteren, de ander vooral op zijn positieve waarde inschatten en niet op wat hij in onze ogen mist. Maar
je moet ook uitkijken dat het niet ontaardt en dat je alles wat een
ander naar voren brengt en aan onhebbelijkheden toont maar accepteert. Je moet elkaar soms ook de waarheid kunnen zeggen.
Dat markeert een dag als 5 mei ook. Er komt een moment van
verzet. Al die mensen die destijds met gevaar voor eigen leven an-

deren gered hebben, dat is bewonderenswaardig en je hoopt natuurlijk dat je dat zelf in zo’n situatie ook gedaan zou hebben, maar
je weet het nooit zeker.”
Je hebt de 60-er jaren heel bewust meegemaakt, in 1968 was je 21.
Welke rol heeft die periode gespeeld in je leven?
“Toen studeerde ik in Leiden. Ja ik was er bij, bij de bezetting
van het Academiegebouw. Ik was een voorstander van
democratisering van de universiteit. Die tijd heeft zeker invloed
op me gehad. De vredesbeweging, die in de jaren 80 uitmondde
in de demonstratie waar iedereen in meeliep: ‘Kernwapens de
wereld uit, te beginnen uit Nederland’. Maar we waren ook
anti-apartheid. En dan had je de kwestie Rhodesië. Ja, dat was
een inspirerende tijd. Later heb ik tijdens assemblees van de
Wereldraad van Kerken in Harare en Porto Alegre, mannen als
Mandela en Tutu horen spreken. Als we het nu over inspiratie
hebben…
Maar ook onze partnergemeente Langebrück bij Dresden, OostDuitsland, wil ik noemen als inspiratiebron. Wij waren daar als
groep Geertekerkers aan de vooravond van de val van de Muur
te gast en daar stond een lid van onze contactgemeente op het
podium in de Kreuzkirche. Zij hield een vurig betoog uit protest
tegen de arrestatie van haar man, die journalist was. Dat vervulde
ons met ontroering en met trots. Er stonden op de galerijen van
die kerk mensen van de geheime dienst met camera’s. Dat was
heel spannend. Buiten hoorde je de demonstraties van de Dresdenaren. Enkele weken later viel de Muur en gingen mijn collega
Viktor Klink en een paar gemeenteleden naar de Russische kazerne die daar was, waar volgens de geruchten atoomwapens gericht stonden op het Westen. Ze eisten toegang tot de kazerne.
Dat was burgermoed, echt heel bijzonder. Eigenlijk ook een soort
Bevrijdingsdag.”
MS

Paul Klee, Im Bachschen Stil (In de
stijl van Bach) (1919)
Paul Klee (1879 – 1940) was een
Duits-Zwitserse kunstschilder die
figuratieve schilderijen maakte met
een uitgebalanceerde kleurtechniek.
Zijn werk reflecteert zijn droge humor
en zijn soms kinderlijke perspectief,
zijn persoonlijke stemmingen en
overtuigingen, en zijn muzikaliteit.
Klee gebruikt veel verwijzingen
naar dromen, muziek, poëzie en
mythologie
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Inspireren en ontdekken
Ontdekken
Sinds Mattie van der Slikke enkele jaren
geleden met pensioen ging, ervaart
ze vrijheid. De vrijheid van niet meer
hoeven werken. Maar daartegenover
staat ‘moeten’. Tijdens ons gesprek vertelt
Mattie hoe er in haar vrije tijd steeds weer
dingen moeten. Genieten - en vooral
mógen genieten, blijkt een dagelijkse
oefening om ‘moeten’ het hoofd te bieden.
Ze ziet het als een ontdekkingstocht om
te ervaren dat genieten ook mág. Ze kreeg
een strenge, gereformeerde opvoeding
in Zeeland en dat meegekregen geloof
zit haar nog in het bloed. Er mocht veel
niet, vooral op zondagen niet: geen ijsje,
niet naar het zwembad, niet breien.
Wandelen mocht wel, evenals lezen en op
zondagmiddag kwamen de pinda’s op tafel.
De strengheid is verinnerlijkt en steekt
nog voortdurend de kop op met dingen
die ‘moeten’.
Vroeger als kind dacht ze na over wat ze
wilde worden. Ze luisterde naar haar hart
en wilde graag kleuterjuf worden. Maar
de gedachte dat ze niet kon tekenen blok-

keerde haar en kleuterjuf worden kwam er
nooit van. Toch smeult er nog iets van die
oude hartenwens: nu heeft ze zich aangemeld om taalmaatje te worden.
Wandelen, muziek en zingen – dat zijn
dingen waar Mattie van kan genieten.
Vooral zingen is belangrijk voor haar. Toen
afgelopen Pasen een lied op de wijs van
‘Daar juicht een toon’ werd gezongen,
ontroerde haar dat. Het herinnert haar aan
haar moeder, die goed kon zingen.

Inspireren
Het woord ‘inspireren’ is lastiger, “het
geeft me het gevoel dat je weer wat moet
dóen.” Mattie noemt de een-op-eengesprekjes in het verpleeghuis waar ze
gewerkt heeft. Op het laatst was dat wel
moeilijk als mensen bijna geen gesprek
meer konden voeren. Dan deed ze veel
met muziek en zingen. En terwijl ze dit
vertelt, ontdekt ze dat zij daar zèlf ook
door werd geïnspireerd.
De kerkdienst in de Geertekerk èn ook
daarna als ze met mensen praat, onbekenden soms, dat kan haar inspireren. Ze heeft

ontdekt dat hoe meer je jezelf opent, des
te meer mensen komen er op je af voor
een praatje. “Het is net als met tangodansen: als je aan de kant blijft zitten, gebeurt
er niks. Je moet het zélf doen.”
En dan zijn we weer terug bij het ‘moeten’.
Je móet bijvoorbeeld gelukkig zijn. Mattie
noemt “van die boeken over geluk en
gelukkig zijn: dat ben je dus niet als je
zo’n boek koopt en als je ’t dan uit hebt,
is het wel de bedoeling dat je geluk hebt
gevonden. Mij lukt dat niet hoor.” Wat
overigens niet wil zeggen dat er geen
inspiratie uit boeken te halen valt.
Mattie haalt inspiratie uit beweging, buiten
zijn en meditatie. Maar ook uit kleine
ontmoetingen met mensen. Ze vertelt over
een wandeling waarbij ze een paar keer
dezelfde twee oudere mensen tegenkwam.
Zij met rollator, hij met verrekijker om
vogels te spotten. “De rust die van die man
uitging elke keer als we een paar woorden
wisselden. Dat was zo fijn, dat kan me
inspireren!”
MAD
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Joodse wijsheid als inspiratiebron
in de sociale hulpverlening
Lies Gaulthérie van Weezel (geb.
1942) is net terug van een werk
bezoek van twee weken aan Litouwen. Ze heeft een speciale band met
dit land en gaat er vijf keer per jaar
naar toe om de projecten te bezoeken waarbij ze als adviseur en vrijwilliger betrokken is. Daarnaast gaat ze
jaarlijks naar Oekraïne, waar ook een
aantal projecten loopt. Het zijn stuk
voor stuk projecten op het gebied van
de ontwikkeling van ‘social work’.
Ze vertelt dat er in deze Oost-Europese
landen, die langdurig een totalitair regime
hebben gekend, helemaal geen sociale hulpverlening bestond. Mensen met een beperking werden weggestopt in een tehuis, kregen eten en drinken, maar daarmee hield
het meestal op. Deze mensen betrekken bij
de maatschappij, ze zien vanuit hun mogelijkheden in plaats van beperkingen, is een
ontwikkeling die pas na de ‘Wende’ is ingezet en waar nog veel te winnen is.
Haar ervaring op dit gebied deed Lies gedurende haar werkzame leven op. Na haar
opleiding aan de Sociale Academie in de
zestiger jaren, werkte ze enkele jaren bij
de Johanna Stichting (nu Groot Klimmendaal), een revalidatiecentrum voor lichamelijk gehandicapte jongeren in Arnhem.
Ze richtte zich op het betrekken van mensen met een beperking bij de maatschappij,
onder andere door het opzetten van een
bewonersraad en het organiseren van allerlei activiteiten waardoor bewoners van
instellingen meer ‘naar buiten’ traden. Er
gebeurde in die tijd veel op het gebied van
emancipatie van gehandicapten. Enkele jaren daarvoor was de legendarische 23-uurdurende televisie-uitzending geweest met
Mies Bouwman en de toenmalige baas van
Lies, Arie Klapwijk, die geleid heeft tot de
oprichting van ‘Het Dorp’. Begin jaren tachtig wordt Lies docent aan de HBO/MBO
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opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voorheen inrichtingswerk) aan Hogeschool De Horst. Hier kan ze haar kennis
en ervaringen overbrengen op studenten
en later als zelfstandig adviseur op professionals binnen haar vakgebied.
In haar benaderingswijze is Lies sterk geïnspireerd door de lessen van de in 2011
overleden joodse rabbijn en leermeester Yehuda Aschkenasy. Hij legde vanuit
het joodse denken verbinding met actuele
vraagstukken zoals hulpverlening en ethische verantwoordelijkheid. Permanent en
interdisciplinair samen leren was daarbij
een rode draad. Lies was vele jaren bestuurslid van de Folkertsma Stichting (inmiddels omgedoopt tot Stichting Pardes)
die zich ten doel stelt om een breder publiek – zowel joden als niet-joden – vertrouwd te maken met de centrale joodse
waarden, denkbeelden en ervaringen in heden en verleden.
Lies ontmoet door haar betrokkenheid bij
de projecten in Oost-Europa veel boeiende mensen en hoort interessante verhalen,
waardoor ze zich steeds opnieuw weer kan
verwonderen. Het permanent leren vanuit praktijksituaties komt sterk naar vo-

ren in de voorbeelden die Lies noemt tijdens het interview. Dit probeert ze ook
over te brengen in de projecten in Litouwen en Oekraïne waarbij ze al 15 jaar betrokken is. Dat gaat niet altijd zonder slag
of stoot. In voormalige Oostbloklanden zijn
veel mensen nog steeds geneigd om sterk
in hiërarchische structuren te denken en in
modellen van ‘goed of fout’. Hierdoor krijgt
het begrip ‘verantwoordelijkheid’ een heel
andere lading en wordt er weinig gedelegeerd. Lies stimuleert hen om elkaar vanuit openheid te ‘bevragen’ en van elkaar te
leren.
Toen ze net startte met de projecten in Litouwen en Oekraïne bleek dat het stellen
van vragen tot angst leidde bij veel medewerkers. In het totalitaire regime was het
stellen van vragen een vorm van controle
geweest. Het ontwikkelen van eigen initiatieven was niet gestimuleerd. Samen reflecteren en nadenken over een mogelijke
aanpak was men helemaal niet gewend. Inmiddels krijgt deze nieuwe aanpak voet aan
de grond en is er een olievlekwerking op
gang gekomen.
Vorig jaar besloot Lies om, na het doorlopen van de oriëntatiecursus, vriend te
worden van de Geertekerk. Een oriëntatie op het remonstrantse gedachtengoed
was niet zo nodig, want ze komt uit een
remonstrants ‘nest’. Maar ze vond het
leuk om een diversiteit aan sociaal betrokken mensen te ontmoeten. Ze heeft zich
aangesloten bij een gesprekskring in haar
woonplaats Zeist. Daar bestuderen ze momenteel het boek ‘De tien geboden’ van
de Frans-joodse filosoof en rabbijn MarcAlain Ouaknin. Lies voelt zich thuis in deze
kring, maar zal door haar veelvuldige reizen naar Oost-Europa wel eens een bijeenkomst moeten missen.
BS
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De zachte krachten

Onverwacht komt het verzoek van de
redactie om iets te schrijven over wat
jou inspireert. Ik zeg spontaan ‘ja’, want
ik schrijf graag, maar vind het ook altijd
spannend. In dit geval is het spannend om
op zelfonderzoek uit te gaan. Wat er wel
steeds is maar vanzelfsprekend met me
meegaat, moet ik nu onder woorden gaan
brengen. Tja, wat inspireert me? Er blijken
naast de Geertekerk meer ‘constanten’
met me mee te lopen op mijn levenspad.

Geertekerk
Ik probeer me voor te stellen dat ik niet
meer verbonden zou zijn met de Geertekerk. Dat lukt me na 17 jaar bijna niet
meer. Want wat kom ik er graag en wat
vind ik het verrijkend. ‘Zonder’ wordt het
leven kaal, oppervlakkig, lukraak, zoekend
in het wilde weg, armer. Rond mijn vijftigste zocht en vond ik een spiritueel voedende plek in de Geertekerk. Het gebouw op
zich, de sfeer, de mensen. Ik voelde me er
meteen op mijn gemak. Is inspirerend trouwens hetzelfde als datgene wat jou goed
doet? Die vraag komt bij me op als ik wil
zeggen dat ik het fijn vind om ‘er bij te horen’, dat het samen zingen en de voorbedes
me altijd extra raken. En dat ik elke keer

weer benieuwd ben naar de programmagids. Ik vind het altijd heerlijk om dat brede en zo uiteenlopende aanbod in het programmaboekje door te nemen om te kijken
of er iets van mijn gading bij is. En dan is er
nog die predikant door wie ik me altijd als
het ware opgetild voel. De Geertekerk in
m’n leven: wat een verrijking!

Henriëtte Roland Holst. Ja! Dat is de meest
wezenlijke van mijn inspiratiebronnen, realiseerde ik me op dat moment. Opgevoed
met vaak harde, meedogenloze zwart-wit
taal, doet me alleen al het denken aan de
zachte krachten oneindig goed. Dáár gaat
het om voor mij. Ook om die zachte krachten in mijzelf te blijven herkennen en deze
aan te boren in sociale contacten.

Langzaam leven
‘Ik droomde dat ik langzaam leefde …’
de eerste regel van het gedicht ‘Tijd’ van
Vasalis loopt altijd met me mee. Het is
niet alleen mijn favoriete gedicht, maar
deze eerste regel inspireert me eens te
meer nu ik sinds kort met pensioen ben.
Het is ook een doel, ongeduldig en gejaagd
als ik geneigd ben te zijn. Langzamer
leven, alles beter in je opnemen, dat lukt
vaak het beste in het Julianapark, mijn
‘voortuin’. De kracht van de natuur is niet
te overschatten.

Zachte krachten
Toen mijn atheïstische moeder me een
paar jaar geleden vroeg: ‘maar wat geloof je
dan?’, verraste ik mezelf door te antwoorden ‘dat de zachte krachten zullen overwinnen in het eind’. Woorden uit 1919 van

Hoop
En dan is er nog de tekst van Vaclav Havel
die ds. Florus Kruyne voordroeg tijdens
de inzegening in de Geertekerk van mijn
huwelijk met Joop in 2009. Havel beschrijft
zo prachtig wat echte hoop betekent, dat
het me telkens weer ontroert als ik de
tekst lees of hoor: ‘Hoop is de kwaliteit
van de ziel en hangt niet af van wat er in de
wereld gebeurt. Hoop is de zekerheid dat
iets zinvol is, los van de afloop.’
Voor mij gaat deze tekst over de kracht in
jezelf, liefde in de meest brede zin, die je
kunt ervaren ongeacht wat er buiten jezelf
gebeurt.
Marianne Smits
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‘Weg met de bijbel’
In de doopsgezinde kerk te Haarlem op 9 juni 2017
Maart 2017 verscheen “Weg met de Bij
bel. Gids voor vrijzinnig Bijbellezen”. In juni
verschijnt de Britse, uitgebreide, op academisch onderwijs gerichte pendant ‘Re-imagining the Bible for Today’. De auteurs, Sigrid Coenradie, Anne Claar ThomassonRosingh en Bert Dicou, willen met deze
boeken het gesprek op gang brengen over
onze voornaamste inspiratiebron: de Bijbel.
Een remonstrantse bijdrage aan ‘500 jaar
Reformatie’: 500 jaar vrij de Bijbel lezen.
Op 9 juni wordt in de vorm van een landelijke feestelijke studiedag met lezingen
en een keur aan workshops een breed gesprek op gang gebracht over de plaats van
Bijbellezen en Bijbelse inspiratie in hedendaagse kerken en in de samenleving. Is het
zaak zo snel mogelijk van de Bijbel af te
komen, of ligt juist in een terugkeer naar
de Bijbelse bronnen de kern voor de vernieuwing van onze kerken en een mogelijkheid voor een kritisch-constructieve bijdrage aan actuele maatschappelijke debatten?
Aanvang 10.30 uur met koffie, ochtend
programma met lezingen en debat over bovenstaande vragen, middagworkshops over
onder meer ‘Creëer je eigen Bijbel’ (Chris
tiane Karrer), ‘Drie godsdiensten, drie heilige boeken’ (Gé Speelman), ‘De Bijbel in de
kunst’ (Sophie Oosterwijk), ‘Contextueel
Bijbellezen in Nederland en Mozambique’
(Hette Domburg), ‘Bijbelse thema’s in film’
(Sigrid Coenradie en Bert Dicou). Afsluiting
met glaasje en Bijbelse hapjes!
Kosten: € 25 (studenten € 15). Incl. lunch
en hapjes. Opgave bij Vera Kok, e-mail:
v.l.m.kok@vu.nl
http://www.arminiusinstituut.nl/artikel/54
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PUBLIEKSDAG: WEG MET DE BIJBEL
Is de Bijbel voor vrijzinnigen een heilig

boek, of kan het bij het oud papier?

 Met medewerking van
Anne Mareike Schol-Wetter, Nederland
s Bijbelgenootschap
Joost Röselaers, algemeen secretaris
remonstranten
Erik Borgman, visiting professor doop
sgezinden
Erik Jan Tillema, beleidssecretaris VVP
 En vele anderen, onder wie: ‘De Droo
minee’, Rik van Zutphen
 En natuurlijk ook de auteurs van
het boek ‘Weg met de Bijbel’
Sigrid Coenradie, Anne Claar Thomasson
-Rosingh, Bert Dicou
Is het zaak zo snel mogelijk van de Bijbel
af te komen, of ligt juist in een terugk
eer naar de bijbelse
bronnen de kern voor de vernieuwing
van onze kerken en een mogelijkheid
voor een
kritisch-constructieve bijdrage aan actuel
e maatschappelijke debatten? Tijden
s deze feestelijke
publieksdag wordt met lezingen en
een keur aan workshops een breed
gesprek op gang gebracht over de
plaats van bijbellezen en bijbelse inspira
tie in hedendaagse kerken en in de
samenleving.
Remonstranten, doopsgezinden en
vrijzinnige protestanten
organiseren deze dag naar aanleiding
van het verschijnen van het
boek Weg met de Bijbel, gids voor vrijzin
nig bijbellezen voor iedereen
die iets met de Bijbel heeft.
De dag begint met lezingen en debat
over de positie van de Bijbel. Na
een lunch vinden er workshops plaats
met onder meer ‘Creëer je
eigen bijbel’ (Christiane Karrer), ‘drie
godsdiensten, drie heilige
boeken’ (Gé Speelman), ‘de Bijbel in
de kunst’ (Sophie Oosterwijk),
‘Contextueel bijbellezen in Nederland
en Mozambique’ (Hette
Domburg), ‘bijbelse thema’s in film’
(Sigrid Coenradie en Bert Dicou).
De dag wordt afgesloten met een borrel
met bijbelse hapjes!

Datum: vrijdag 9 juni
Locatie: doopsgezinde vermaning in
Haarlem
Tijd: 10.30-16.00 uur
Kosten: € 25 (studenten € 15) incl. lunch
en hapjes
Opgave is gewenst, bij Vera Kok, v.l.m.k
ok@vu.nl

Diaconale Geluiden en collectes
Bevestiging nieuwe diaconieleden
In de dienst van zondag 25 juni zullen
Maartje Bakker en Hans van Commenée
bevestigd worden als nieuwe leden van de
Diaconale Commissie. Beiden zijn al enige
tijd werkzaam in de commissie, Maartje
sinds oktober 2016 en Hans sinds maart
2017. Het is mooi als dit officieel gemaakt
wordt en alle gemeenteleden weten welke
gezichten bij deze namen horen.

asielzoeker Luel Lebasi, vaste bezoeker van
de Villa die op 3 mei door een tragische
vechtpartij met een andere bezoeker om
het leven is gekomen.

Collectes komende tijd…

Collectes afgelopen tijd…
Als u na de dienst koffie blijft drinken,
kunt u sinds dit voorjaar na de diensten
waarin we voor een specifiek diaconaal
doel collecteren, de opbrengst van die
ochtend lezen op een klein schoolbord
op de koffietafel (uiteraard moet er eerst
altijd even geteld worden). Meestal is dit de
eerste zondag van de maand. De afgelopen
maanden was dat:
Amnesty International (2 april)
De opbrengst voor dit altijd aansprekende
doel was ruim € 317,-. Voor meer informatie
zie www.amnestyinternational.nl.
Universitair Asiel Fonds (Pasen 16 april)
De collecte voor de stichting voor
vluchtelingen-studenten, UAF, bracht met
een goed gevulde kerk € 388,07 op. Was
u er niet en wilt u alsnog dit doel steunen:
www.uaf.nl.
Villa Vrede (7 mei)
Aan Villa Vrede (www.villavrede.nl), waar
we extra aandacht op hebben willen ves
tigen vanwege de op handen zijnde huis
vestingsproblemen, hebben we namens u
€ 270,60 over kunnen maken.
Dank voor uw vrijgevigheid!
Individuele hulp
In het kader van de individuele hulp hebben
we een bedrag van € 1.000,- overgemaakt
naar Villa Vrede ten behoeve van de re
patriëring van het lichaam van de Eritrese

te creëren. Vanuit de organisatie wordt
veel aandacht besteed aan scholing op
emotioneel en praktisch gebied van de
vrijwilligers. Zie ook de rubriek ‘Iets voor
u?’

SchuldHulpMaatje (4 juni)
Op eerste Pinksterdag, wordt er ge
collecteerd voor het project Schuld
HulpMaatje van Kerk in Actie (KIA). In
deze economisch problematische tijd heb
ben steeds meer mensen tijdelijk of blij
vend schulden. Binnen dit project worden
maatjes opgeleid en jaarlijks bijgeschoold
om mensen die met schulden kampen te
begeleiden en/of te verwijzen naar over
heidsinstellingen. Enige deskundigheid is
daar wel voor nodig. KIA biedt landelijk
trainingen aan en helpt gemeenten bij
het opzetten van plaatselijke initiatieven.
Een aantal leden van onze gemeente is al
SchuldHulpMaatje, misschien ook iets voor
u?
Stichting Thuis Sterven (9 juli)
In de dienst van 9 juli vragen we een
bijdrage voor de Stichting Thuis Sterven
Utrecht, een stichting die we als RGU al
vele jaren steunen. De vrijwilligers van
deze stichting werken als aanvulling op en
ondersteuning van de mantelzorgers en
professionele hulpverleners, die mensen
begeleiden in de terminale fase van hun
leven. Op deze manier wordt het iemand
mogelijk gemaakt om thuis te blijven of
naar huis te gaan om daar te sterven, in de
eigen vertrouwde omgeving. De zorg van
de vrijwilligers is erop gericht om een zo
groot mogelijke kwaliteit van leven voor
de stervende, diens naasten en dierbaren

Hospice Heuvelrug (6 augustus)
Dit hospice in Zeist is een kleinschalig
gastenhuis, waar hoogwaardige zorg
wordt geboden aan mensen met een le
vens
verwachting van nog hooguit drie
maanden. Voor de gasten is het niet mo
gelijk of wenselijk om de laatste levensfase
thuis door te brengen. Het team van
vaste medewerkers (waaronder 7 x 24
uur verpleegkundigen) komt, samen met
geschoolde kook- en zorgvrijwilligers,
zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen
van de gast in een huiselijke ambiance.
Het streven is ook hier gericht op het
mogelijk maken van een zo groot mogelijke
kwaliteit van leven. Er is naast de geboden
praktische zorg tevens aandacht voor de
psychosociale, emotionele en spirituele
behoeften van zowel de gast als zijn of
haar naaste in deze periode van afscheid.
Meer informatie vindt u op www.hospiceheuvelrug.nl.
Bedankjes
Bij deze brengen we woorden van dank
aan u over die wij ontvingen van de
Voedselbank en van de stichting Gered
Gereedschap.
Individuele hulp
Wat kunt u verwachten van de diaconie?
Soms horen we als diaconie dat leden
en vrienden wel weten dat de diaconie
projecten ondersteunt, maar niet hoe het
zit met individuele hulp. Daarom zetten we
dat graag nog eens op een rijtje.
De Diaconale Commissie biedt individuele
hulp aan mensen die dat nodig hebben
zowel binnen de RGU als daarbuiten.
In het laatste geval moet het gaan om
persoonlijke contacten van RGU-leden
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en vrienden. De hulp kan bestaan uit
advies, praktische hulp en/of (beperkte)
financiële hulp. Problemen waarvoor hulp
gevraagd wordt, kunnen heel verschillend
zijn. Iemand weet bijv. de weg niet naar
bestaande voorzieningen, heeft hulp nodig
bij de aanvraag van hulpmiddelen of bij
het invullen van formulieren, er kunnen
problemen ontstaan in de zorg of met
instanties. Er kan een problematische
schuld zijn ontstaan of iemand mist de
middelen om een noodzakelijke aanschaf
te doen. De geboden hulp kan ook bestaan
uit ondersteuning in de weg naar profes
sionele hulpverlening.
Omdat hulp vragen dikwijls niet gemakkelijk is, probeert de diaconie binnen de ge
meente een open oor en oog te hebben
om problemen te signaleren. Dit geldt na
tuurlijk ook voor de predikanten, de con-

tactleden en alle leden/vrienden van de
RGU. Het is belangrijk dat we zorgen met
elkaar kunnen delen. Iemand die een hulpvraag heeft kan direct een van de leden van
de diaconie benaderen of dat doen via een
contactlid, een predikant of een medelid of
vriend van de RGU. De diaconie gaat vertrouwelijk om met alle informatie.
Wilt u contact opnemen met de diaconie
voor uzelf of voor een ander, dan kunt u de
secretaris van de diaconie benaderen. Dat
is Ida Rombach, Berkenlaan 14, 3737 RN
Groenekan. Telefoon 0346-211557, e-mail:
romba048@planet.nl. Maar u kunt natuurlijk ook een van de andere leden aanspreken.

dere zondagen ‘voor de diaconie’. Met dat
geld ondersteunen we projecten die een
jaarlijks bedrag van de RGU krijgen, en ook
die projecten willen we onder uw aandacht
brengen. Een bedrag van €1.000,- ging naar
het Diaconaal Fonds Roemenië van onze partnergemeente Sepsiszentgyörgy in
Roemenië. Een delegatie uit onze gemeente brengt van 24-29 mei weer een bezoek
aan deze gemeente. Nadat onze diaconie
in de begintijd van het partnerschap geholpen heeft bij het opzetten van het Diaconaal Fonds, leveren wij met onze gift jaarlijks een bijdrage aan het Roemeense fonds.

In het spotlicht

Een vreugdevolle Pinksteren namens de
Diaconale Commissie,
Judith Fournier en Marijke Kools

De eerste zondag van de maand col
lecteren we voor een specifiek doel, de an-

Iets voor u?
Mocht u anders dan financieel uw bijdrage willen leveren, kijk dan eens hieronder. Misschien is het iets voor u?
Gevraagd

Naam en plaats, link

Gegevens

SchuldHulpMaatjes

Project SchuldHulpMaatje
www.schuldhulpmaatje.nl/samen-lukt-t/vrijwilliger-worden

Bij interesse kunt u door diaconieleden in
contact gebracht worden met gemeenteleden
die SchuldHulpMaatje zijn.

Vrijwilligers

Stichting Thuis Sterven Utrecht
www.thuisstervenutrecht.nl,

Tel: 030-2916040
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Onder vluchtelingen in Irak
Het is warm. Een grote ventilator
draait luidruchtig, het raam staat
wijd open. Zo nu en dan dringen
naast de geluiden van het verkeer
de gebeden uit omliggende moskeeën door. Ook midden in de nacht.
Strak naast elkaar staan in de kamer waar ik verblijf zeven bedden
langs de muur. Het is de enige persoonlijke ruimte in een huis waar 39
jongemannen samenleven. Een tafel
ontbreekt. Zittend, hangend op bed
wordt er gestudeerd. Ieder heeft een
stopcontact, en er is een goede inter
netverbinding, onmisbaar natuurlijk.
Van de vloer wordt gegeten. Om het huis
staat een hoge muur. Daarbuiten is het –
in ieder geval voor mij – niet safe. Wat mij
een dag en een nacht al veel moeite kost
houden zij al jaren vol. Samenleven in een
kleine ruimte. Ze verdelen de huishoudelijke taken. Accepteren elkaar volledig, christen, yezidi’s, moslims… Dit zijn de mensen die het Irak van de toekomst moeten
vormgeven.
‘IDP’s’ worden de vluchtelingen genoemd:
‘Internal displaced persons’. Ze komen uit
onveilige delen van Irak, vooral uit de dorpen rond Mosul, zo’n 50 kilometer verderop. Opgevangen in Kirkuk, in een van de
huizen die door de bisschop van de Chaldeeuwse kerk ter beschikking zijn gesteld.
700 studenten in totaal. Velen doen een
technische studie, anderen studeren planologie, geneeskunde of chemie. Kirkuk
heeft – na de val van Mosul – de enige func
tionerende Arabischtalige universiteit. De
volgende avond is er een spetterend feest:
er zijn 49 afgestudeerden! In een enorme
hal zie ik mijn kamergenoten terug in heel
andere gedaante. Geen T-shirts vol met gaten en korte broeken, maar mooi gekapte,
in het pak gestoken heren. Onder snoeiharde muziek worden de afgestudeerden
op de schouders gehesen. Ook de dames
zien er geweldig uit, de een zeer modern,
een ander in mooie traditionele kleding.

De Chaldeeuwse kerk is helemaal ingericht
op de opvang van vluchtelingen. NoordIrak telde eind negentiger jaren drie miljoen inwoners. Nu zijn het er negen miljoen. Het is ongelooflijk wat men hier
presteert! De zorg voor huisvesting van
studenten is maar een onderdeel van een
veel grotere inspanning. De 7000 leden van
de geloofsgemeenschap herbergen thuis al
ruim drie jaar meer dan 4000 gezinnen.
Een oud schoolgebouw is voor hen ingericht. Elke vrijdag is de gratis kliniek open,
gerund door vrijwilligers. We bezoeken de
school van de kerk, waar ook weer kinderen met allerlei achtergrond worden opgevangen. Het merendeel van het onderwijzend personeel is moslim. ‘Ik weiger hen
uit elkaar te halen op grond van religie of
afkomst’, zegt bisschop Mirkis. Men viert
alles samen: Pasen, Kerst, maar evengoed
de islamitische feesten.
Na Kirkuk zijn we een nog aantal dagen
te gast in een stadsklooster in Suleimaniya. De monniken en zusters hebben zich
ook hier volledig gericht op hulpverlening

aan ieder die dat nodig heeft. Ze kennen de
verschrikkingen van de oorlog, hebben die
aan den lijve ervaren. Ik ontmoet pater Jacques, gevangene onder Saddam Hoessein,
in handen gevallen van Isis maar tenslotte
vrijgelaten. Met hem bezoeken we de grote
moskee, net na het vrijdaggebed, alsof een
stadion leegloopt, duizenden mensen… Er
worden gratis 700 maaltijden uitgedeeld
aan een lange rij wachtenden. We worden
ook hier hartelijk ontvangen, eten mee. Je
merkt hoeveel respect christenen en moslims voor elkaar hebben. Ze laten zich niet
uiteen spelen. Religieuze leiders zijn erin
geslaagd om Irak voor een burgeroorlog te
bewaren. Het is gelukt om goede contacten te leggen in Kirkuk, en daarmee ook
iets te doen in Utrecht. We kunnen wat
leren van Irak. En die studenten zijn onze
steun dubbel en dwars waard!
Zie ook: www.arienicoverheul.nl en
www.dominicanen.nl (bijdragen van Erik
Borgman)
Arie Nico Verheul
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Nes Ammim
Nes Ammim is een dorp in het noor
den van Israël, gericht op ontmoeting
en dialoog, leren en gast
vrijheid.
Binnen het dorp bevindt zich een internationale, christelijke gemeenschap, gesticht en ondersteund door
Europese christenen en kerken. Nes
Ammim is een plek waar Joden en
Palestijnen met elkaar in gesprek
gaan. Zij ervaren het Europese dorp
als neutraal terrein.
In 1963 stichtten Europese christenen
in Galilea een dorp met een ideaal: Nes
Ammim. Sindsdien zijn duizenden vrijwilligers daarheen getrokken om zich in te
zetten voor dit ideaal: na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe start maken in de
verhouding tussen joden en christenen.
Aanvankelijk leverden zij concreet een bijdrage aan de opbouw van Israël: met een
rozenkwekerij, avocado-plantages, een
hotel en een trappenfabriek. Tijdens hun
aanwezigheid in Israël leerden de bewoners
van Nes Ammim over de joodse traditie,
spiritualiteit en werkelijkheid. Maar ze legden ook contacten met moslims, Palestijnse christenen en Druzen en verkenden andere visies binnen de samenleving.
Rond de eeuwwisseling groeide het besef dat studie, dialoog en samenwerking
de kernactiviteiten van het dorp zouden

Nes Ammim jeugd

moeten worden. Nes Ammim biedt sindsdien een studieprogramma aan haar vrijwilligers en werkt ook samen met lokale orga
nisaties die congressen, workshops, kinder
kampen en debatten organiseren waarbij
Joden, Arabieren en anderen met elkaar in
gesprek gaan.

Yad Beyad
Een van de organisaties waar Nes Am
mim mee samenwerkt is Yad Beyad (hand
in hand). Yad Beyad organiseert bijeen
komsten waar Palestijnen en Israëli’s hun

‘vijanden’ kunnen ontmoeten. Decennia
van wederzijds geweld en ophitsing hebben
de Israëli’s en Palestijnen cynisch gemaakt.
Doordat zij elkaar nauwelijks ontmoeten,
houden angst en wantrouwen jegens de
‘ander’ zichzelf echter in stand. Yad Beyad
doet een poging deze cyclus van wantrouwen te doorbreken en de ‘andere kant’ een
menselijk gezicht te geven.

Beladen onderwerpen
Om een balans te creëren, worden bijna
alle bijeenkomsten georganiseerd en geleid door een Israëlische en een Palestijnse
trainer. Door de voorbereiding voor een
ontmoeting vindt er ook een belangrijke
dialoog plaats tussen deze trainers. De onderwerpen die worden besproken zijn zeer
divers. Voorbeelden zijn geweld en geweldloosheid, de nederzettingen, de Palestijnse
Nakba, multiculturalisme en culturele verschillen, zionisme, emoties in het conflict,
etc.

De resultaten
Keer op keer blijkt dat de dialoog
bij
eenkomsten effect hebben. Als een Israëli voor het eerst in zijn leven een Palestijn ontmoet of andersom, wordt zijn kijk
op de wereld en op stereotypen over de
‘vijand’ ondermijnd, vanaf de eerste ont-
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moeting al. Sommige deelnemers worden
na een eerste bijeenkomst actief in deze
dialoogprojecten, sommigen komen slechts
één keer. Maar uit alle gesprekken met
deelnemers blijkt dat hun perceptie van de
‘vijand’ is veranderd. Zodra ze ontdekten
dat de andere groep bestond uit mensen
net als zij, konden ze hen niet meer dehumaniseren. Nes Ammim zorgt ervoor dat
deze groepen bijeen kunnen komen, biedt
daarvoor accommodatie, een neutrale
plaats en draagt ook financieel bij.

Tussenjaar
In het dorp werken circa veertig mensen
met een gevarieerde religieuze achtergrond. Samen runnen zij onder andere het
hotel, waar zowel Israëlische als buitenlandse toeristen verblijven. De vrijwilligers
komen voor een periode van enkele maanden tot wel enkele jaren. Zij dragen bij in
de kosten van hun verblijf. In ruil daarvoor
kunnen zij deelnemen aan studieactiviteiten
en excursies, wat hun inzicht in de zorgen
en kansen van het Heilige Land vergroot.
Bij hun terugkeer naar Europa worden zij
‘ambassadeurs’ van de dialoog.
Voor jonge mensen (vanaf 18 jaar) is Nes
Ammim een uitdagende plek om bijvoor
beeld een tussenjaar door te brengen.
Ook senioren (vanaf 55 jaar) zijn van harte
welkom of mensen die kiezen voor een
sabbatical. Meer informatie is te vinden op
de website www.nesammim.nl.
Ook is er een tweemaandelijkse nieuws
brief, aanmelden kan via nieuwsbrief@
nesammim.nl. Donateur worden kan voor
€ 25,- per jaar en daarbij hoort een kwar
taalmagazine met opiniërende artikelen en
informatie uit het dorp.

Overige informatie
Een presentatie bij uw vereniging of kerk
of een gastles op school? Neem contact op
via telefoon: 055-5349339.
Facebook:
facebook.com/Nes.Ammim.International
Contactpersoon voor wonen, werken en
vacatures: Piet van Keulen, 06-1204 3772.

Als er iemand is die in jou gelooft
Dan raakt je innerlijk vuur nooit uitgedoofd
Ook al kan jij zelf diegene zijn
Als anderen in jou geloven dan verzacht dat de pijn
Want soms is het moeilijk om in jezelf te geloven
Gelukkig komt er op momenten een medemens naar buiten gestoven
Soms lijkt de pijn immers ondraaglijk
En zijn de omstandigheden erbarmelijk
Je maakt er toch het beste van
Voor eenieder die dat goed gebruiken kan
De ervaringen worden echter minder zwaar
En je herstel pas weer haalbaar
Als er mensen zijn die ook in jou geloven
Dat gaat bijna geen geluk te boven
Mensen die geen misbruik maken van je kwetsbare positie
Maar die er alles aan doen om jou te helpen groeien in jouw interpersoonlijke
transitie
Ervaren dat je oprechte zijn gezien alsook gerespecteerd wordt en niet dient
als speelbord
Maakt dat het vertrouwen in medemensen opnieuw ontdekt wordt
Want iemand anders die in jou gelooft
Is een steun in de rug die nimmer verdooft
Gelukkig hoef je er niet meer alleen voor te staan in datgene wat je meemaakt
Want een betrouwbaar vangnet hebben is iets wat diep in het hart raakt
Zij hebben je nooit laten vallen, noch op het laatste moment
Mede dankzij hun structurele opbouwende acties besef je weer dat je bent
Deze mensen verwarmen je hart
Zij hebben tevens bijgedragen aan een duurzame nieuwe start
Ingezonden gedicht van Angela Sluisdom
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Paasmaal van het Verteluur
Waar de volwassenen tijdens de dienst van paasmorgen op een houtje moesten bijten, hadden de kinderen weer hun gebruikelijke
paasmaal. Hierbij een verslag van Anneriek Bronsema (9 jaar) met een tekening van haar zusje Eltje (4 jaar).

Paasmaaltijd in de Geertekerk
We gingen naar de kerk en de dominee
zei: “Alle kinderen mogen even naar voren komen.”
We mochten allemaal een kaars vast
houden, en ermee even door de kerk lopen.
Natuurlijk was de kaars wel aan!
Er werd gezongen en we gingen in een rij
naar een andere kamer.
Daar stond een tafel met allemaal schalen, zag ik.
Ik wist niet wat erin of erop zat want er
waren allemaal servetten overheen gelegd…
Toen we allemaal zaten, mochten we allemaal de servetten van de schalen halen.
Er waren heel veel matzes en er was nutella, appelstroop, aardbeien jam, kinderwijn en water, hart-spekjes, paaseitjes,
smeerkaas en suiker.
Er werd het lied gezongen dat we elke
keer zingen en daarna een ander lied.
Daarna mochten we allemaal drie spekjes
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pakken.
Er werd een verhaal verteld en ze zeiden:
je moet eerst jezelf liefhebben. Eet het
eerste spekje maar op. Daarna moesten
we het tweede spekje aan je rechterbuurman of buurvrouw geven.
Daarna aan je linkerbuurman of buurvrouw.
Toen zei een man dat we allemaal een
stukje brood mochten eten.
We trokken allemaal een beetje brood
van het (behoorlijk grote) brood.
Daarna mochten we wat druivensap of
water drinken.
Toen we dat op hadden, mochten we allemaal een matze pakken.
Ze zeiden dat we daarop onszelf mochten
tekenen.
Daarbij mochten we de appelstroop gebruiken enzo.
Ik kreeg die van mijn zusje en ik had die
van mij.
Daarna werden er paaseitjes uitgedeeld.

En toen mocht je even wat lekkers voor
jezelf pakken.
En er werd nog wat drinken voor je ingeschonken.
Bij je plek lag ook een nep-paaseitje.
Die mocht je meenemen.
Daarna, het eind, kregen we allemaal vier
narcissen.
Ik had nog twee zusjes mee dus wij hadden uiteindelijk dus 12 narcissen!
Daarna werd er een foto van ons allemaal
gemaakt.
Het was echt een heel, heel, heel leuke
dag!

Anneriek Bronsema

‘Verhuisstukkie’
hè, even rust. En gaan je gedachten naar
Utrecht, dat je achter je liet.

Wij zijn verhuisd. Drie eenvoudige woorden waar een wereld van ‘werk’ achter zit.
Huizen bezichtigen, nog meer huizen bezich
tigen. Teleurgesteld raken over de ruimte
(of het gebrek daaraan); de staat van het
huis; of een bod doen op iets wat je aanspreekt en er dan net naast grijpen. En
dan is daar ‘Het Huis’: je stapt er binnen
en denkt – nee voelt – “dit is het!”. Loven,
bieden, onderhandelen en dan is er een akkoord. Je bent bijna eigenaar van dat prachtige huis!
En dan de financiële rompslomp: je doop
ceel wordt gelicht en alles wat je hebt komt
op tafel. Ziet de bank het wel zitten met
je? En als dat allemaal rond is, een heleboel
praktische zaken: uitzoeken, sorteren, in
pakken en spullen wegdoen. Wat een
hoeveelheid dozen levert jouw leven op!
Heb je dat allemaal nodig? Eh… Best wel
confronterend ook.
En dan is er het Uur U en komen de ver
huizers. Jij vreest een hernia maar deze
vier potige mannen maken in een paar uur
tijd korte metten met jouw dozenberg. En
voor je het weet sta je met je hebben en
houwen in je droomhuis: je nieuwe leven
kan beginnen! Uitpakken en inrichten is
weer een vak apart, zo blijkt. Ondertussen gaat het leven gewoon door; er moet
gewerkt worden, boodschappen gedaan en
de kinderen moeten weer naar school. En
dan is het zondag en zit je op de bank. Hè

Wat deed je normaal gesproken ook weer
op de zondagochtend? Nou, met enige regelmaat op het fietsje van Hoograven naar
het Geertekerkhof fietsen. De kids naar
het verteluur en zelf even een uurtje los
van alle dagelijkse beslommeringen. Even
‘zijn’. Even luisteren. De kerk ‘inademen’.
En natuurlijk (mee)zingen. You don’t know
what you’ve got till it’s gone. Maar al te waar:
je weet dat je gaat vertrekken en dat je dingen zult missen maar pas als het echt zo
ver is besef je wat dat betekent. Natuurlijk is tevoren even ‘ge-googeld’: in nabijgelegen Arnhem is ook een Remonstrantse
Gemeenschap. En dat zijn ongetwijfeld ook
van die hele leuke mensen. Maar eerst nog
even de tijd nemen om de Geertekerk en
haar bewoners te missen.
Lieve mensen bedankt! Voor de rust, de
inspiratie, motivatie en gewoon de gezelligheid. Misschien dat we nog eens aanwaaien
als we een dagje Utereg doen.
Vrede en alle goeds!
Tanja Mosselman & gezin (Hans Schmitz,
Sarah, Hannah en Leah Schmitz)

Adressen en colofon
Remonstrantse Gemeente
Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL27 INGB 0000 2804 46
t.n.v. Remonstrantse Gemeente
Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk
geopend di. t/m vr. 09.30 – 12.00 u
T: 030-2340198
Predikanten
Ds. F. Kruyne
Arie van den Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
E: fkruyne@planet.nl
T: 030-2368873, tel. spreekuur: wo. do.
vr. 18.00 – 19.00 u.
Mw. Ds. A.L. Wieringa
Distelvlinderberm 56
3994 WT Houten
E: alwieringa@icloud.com
T: 030-2882908, tel. spreekuur: di. wo.
do. 17.00 – 18.00 u.
Diaconale Commissie
Mw. I. Rombach
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. Penningmeester Diaconale
Commissie RGU
Voor overige gegevens: zie jaarboek en
programmaboek, verkrijgbaar via het
kerkelijk bureau.
Redactie Geertebrief
Marie Anne Dekker, Michiel
Krijvenaar, Barbara Schouten,
Marianne Speckmann en
Lisette Korteling (eindredactie)
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-out: Pixels and Pencils, Houten
De volgende Geertebrief verschijnt
rond 1 september 2017. Kopij inleveren
uiterlijk op woensdag 16 augustus
vóór 10.00 uur
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Kerkdiensten
Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang 10.30 uur
04 juni	
Pinksteren, ds. Florus Kruyne
en ds. Alleke Wieringa, bevestiging nieuwe leden en verwelkoming nieuwe vrienden, Verteluur,
crèche
11 juni	mw. Ellen de Boom, Woord en
Tafel
18 juni ds. Heine Siebrand
25 juni ds. Florus Kruyne
02 juli ds. Alke Liebich
09 juli ds. Alleke Wieringa
16 juli ds. Florus Kruyne
23 juli	Geen dienst in Geertekerk, zo
merdienst in Doopsgezinde Kerk,
ds. Carolien Cornelissen.
Aanvang 10.00 uur
30 juli	Geen dienst in Geertekerk, zo
merdienst in Doopsgezinde Kerk,
ds. Anneke van der Zijpp.
Aanvang 10.00 uur
06 aug ds. Peter Korver
13 aug ds. I Leng Tan
20 aug ds. Frida Bonda
27 aug ds. Alleke Wieringa

Geertekerk concertagenda mei – sep 2017
27 mei – 14.15 uur
Caecilia Camerata met J. Brahms symf.
nr. 1 en een kamermuziekprogramma.
Info: www.caeciliacamerata.nl
9 juni – 20.15 uur
UVA Orkest J. Pzn Sweelinck met muziek
van Schumann, Wagner, Webern en Strauss.
Info: www.sweelinckorkest.nl
22 en 24 juni – 20.15 uur
Utrechts Studenten Concert speelt werk
van Britten, Janáček en Brahms
Info: www.usconcert.nl
2 juli – 16.00 uur
UMA kamerorkest en kamerkoor Trajecti Voces
Muziek van Bach, Pärt, Tubin en koormu
ziek met een vleugje Balkan
Info: www.uma-kamerorkest.com
29 juli – 20.15 uur
Nederlands Strijkersgilde met het pro
gramma ‘Oost ontmoet West’. Muziek van

Prokofiev, Tan Dun, Ruggles, Takemitsu,
Diamond.
Info: www.nederlandsstrijkersgilde.nl
Elke eerste zondag van de maand is er een
Bachcantatedienst om 19.30 uur.
Info: www.bachcantates-utrecht.nl
Festival Oude Muziek 25 augustus –
3 september
Het thema is: Zing, vecht, huil, bid – muziek van de reformaties. Het festival oude
muziek laat zich net als veel andere inspireren door de herdenking(en) van de Reformatie. De nadruk ligt op muziek uit de
15e en 16e eeuw. Het belooft dit jaar een
kleurrijk festival te worden, een muzik aal
relaas over scherpdenkers, vernieuwers
en hoog oplaaiende emoties. Het definitieve festivalprogramma wordt medio mei
bekend gemaakt. De voorverkoop start
maandag 15 mei, de reguliere verkoop op
1 juni. Ook de Geertekerk zal concert
locatie zijn (zie foto onder).
Info: www.oudemuziek/festival

Remonstrantse werkgroep
West-Betuwe
R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen
Aanvang 09.30 uur
04 juni Pinksteren, ds. Pieter Dronkers
Geen diensten in juli en augustus

Agenda
09 juni Hoe verzilver je de vergrijzing? 14.00
uur in de Geertekerk
11 juni Soep met de Cantor, na afloop van
de dienst in de Geertekerk
14, 21 en 28 juni Veranderd Godsbesef, olv
ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de Geerte
kerk
(Voor een volledig overzicht: zie ook de
Agenda op www.utrecht.remonstranten.nl)
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Wanneer u op zondag wilt worden opgehaald om naar de kerk te gaan kunt u contact
opnemen met het Kerkelijk Bureau via e-mail (rgu@geertekerk.nl) of 030-2340198.
U krijgt dan het rooster toegestuurd waarin is aangegeven wie er autodienst heeft.

