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Vroeger bepaalden je wortels vanzelfsprekend wie je was. Tegenwoordig 
is dat veel minder het geval. Je kunt zelf kiezen hoe je je leven vormgeeft 
en wat je gelooft. Mensen zwerven uit over de hele wereld. Letterlijk, als 
ontwortelde migranten, gedwongen om een nieuw bestaan op te bouwen. 
En figuurlijk, op zoek naar nieuwe ideeën en tradities om bij te aarden.

Remonstranten hebben al van oudsher een kritische blik op hun eigen wortels. 
Ze willen openstaan voor andere visies en niet te snel antwoorden geven. Soms 
vraagt de actualiteit om nieuwe interpretatie en inspiratie. Dan moeten andere 
bronnen aangeboord worden, en is het nodig om vertrouwd gebied te verlaten 
en op zoek te gaan naar nieuwe grond om te aarden. Het gaat zoals met de roos 
van Jericho: een woestijnplant die zich in droge tijden met de wind laat mee 
voeren. Als het gaat regenen, schiet hij weer wortel op een plek waar de grond 
vruchtbaar is en gaat bloeien. 

Het jaarprogramma 2017-2018 van de Geertekerk biedt veel mogelijkheden om 
samen met anderen jouw omzwervingen voort  te zetten. Van het je verdiepen 
in oude bronnen tot het ontdekken van nieuwe inspiratie. Van groepen die 
al jaren in de Geertekerk geworteld zijn, tot nieuwe of eenmalige activiteiten 
waar je zomaar eens kunt komen aanwaaien. Zoals drie minisymposia over 
maatschappelijke vraagstukken van ‘houvast en loslaten’ in het najaar. In de 
vieringen is bovendien wekelijks ruimte voor traditie en actualiteit, voor denken 
en beleven, voor zwerven en wortelen. 

Voor de meest recente informatie over het programma gedurende het seizoen: 
zie www.geertekerk.nl.

Een vruchtbaar en inspirerend jaar gewenst!
De programmacommissie van de Geertekerk

3 INLEIDING
4 ACTIVITEITEN GEERTEKERK 
19 KERKDIENSTEN UTRECHT  
22 WIJKEN EN REGIO’S 
23 REMONSTRANTEN HOUTEN
25 REMONSTRANTEN WEST BETUWE 
28 AGENDA 2017/2018
31 PRAKTISCHE INFORMATIE
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STARTWEEKEND DE KLUB (12 T/M 18 JAAR)
Dé Klub voor de middelbare schooljeugd
Acht per keer per jaar komen de jongeren -onder leiding van de jongerenwerker- 
in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar bijeen om samen iets te ondernemen en 
met elkaar bij te praten over wat hen bezig houdt en beweegt. Het beste 
programmaonderdeel van het jaar: het afsluitende kamp. Dit jaar beginnen 
we met een startweekend. Dit vindt plaats van 1 t/m 3 september in Casella 
Hilversum. Wil je mee? Geef je dan op bij Rachelle van Andel: jongerenwerk@
geertekerk.nl 

Plaats Casella in Hilversum leiding Rachelle van Andel  
OPgave jongerenwerk@geertekerk.nl 

STARTZONDAG DE KLUB 
Klubleden zijn aanwezig in de dienst en komen na afloop bij elkaar voor een 
korte toelichting op de plannen voor het komend seizoen.

Klubbijeenkomsten  

data zie website van de RGU tijd 10:30 – 13:30 uur lOcatie Verzamelen bij de 
Geertekerk om naar eigen ruimte te gaan leiding Rachelle van Andel  
OPgave en infO jongerenwerk@geertekerk.nl

GENERATIES
ZONDAG

10 SEPTEMBER

VOORBEREIDING COMING OUT SUNDAY 2017
Coming Out Day is jaarlijks op 11 oktober. Op zondag 8 oktober besteden we 
hier aandacht aan, we roepen hem uit tot Coming Out Sunday. Uit de kast 
komen is ten diepste gehoor geven aan de stem van je ziel. Als de stem van je 
ziel ergens uitgesproken en gehoord moet kunnen worden, dan is dat wel in een 
kerk. Coming out is ook: durven zeggen wat je werkelijk beweegt, zonder dat 
je je daarvoor hoeft te schamen. Wie heeft er zin om met mij deze veelkleurige 
viering inhoudelijk voor te bereiden?

tijd 20:00 – 21:30 uur leiding Ds. Alleke Wieringa OPgave Ds. Alleke Wieringa 
alwieringa@icloud.com t 030 288 29 08

GEERTECANTORIJ
De cantorij van de Geertekerk bestaat uit ongeveer dertig enthousiaste leden en 
zingt ongeveer tien keer per jaar in de diensten.

Wekelijks wordt er gerepeteerd op de donderdagavond, met uitzondering 
van vakanties. Iedereen die het leuk vindt om te zingen kan deelnemen. Ook 
mogelijk om op projectbasis deel te nemen: aantal repetities + dienst. Kijk voor 
meer informatie op www.geertecantorij.nl.

tijd 19:30 – 21:00 uur Plaats normaliter in de kerkzaal van de Geertekerk, 
incidenteel in het Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27A  
leiding Maarten van der Bijl OPgave Serra Schouwstra, salourens@box.nl  
t 035 602 05 80 of Maarten van der Bijl, cantor@geertekerk.nl t 06 24 765 863

KAMERKOOR VAN DE GEERTEKERK
Voor geoefende zangers van binnen en buiten de gemeente
Het kamerkoor van de Geertecantorij is bedoeld voor jonge (18-40) geoefende 
zangers van binnen en buiten de gemeente, die op een goed niveau kerkmuziek 
willen zingen. Het kamerkoor staat onder leiding van onze cantor-organist 
Maarten van der Bijl.
  . 
tijd 21.00 – 22.30 uur actuele infOrmatie www.geertecantorij.nl lOcatie 
Kerkzaal van de Geertekerk, incidenteel een alternatieve locatie in de binnenstad 
deelnemers 12 – 24 kOsten maandelijkse contributie van € 20 leiding Maarten 
van der Bijl OPgave cantor@geertekerk.nl t 06 24 76 58 63 

EENMALIGE 
ACTIVTITEIT

DONDERDAG 1 
SEPTEMBER

WEKELIJKS OP 
DONDERDAG

WEKELIJKSE 
REPETITIES OP  

DONDERDAG

GENERATIES
START

WEEKEND:  
1 T/M 3  

SEPTEMBER

GEERTEKERK 
programmagids vol inspiratie geertekerk 2017-2018
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JONGE REMONSTRANTEN (~25-40 JAAR)
Een netwerk van jonge mensen waar je zelf kunt bepalen  
wat je bijdraagt of eruit haalt
De groep bestaat uit ongeveer 60 mensen, met als verbindende factor hun 
leeftijd (tussen de 20 en 40 jaar oud). Ontmoetingen staan niet vast: het is meer 
een gemeenschap waar je betrokken bij kunt zijn, een netwerk dat kan helpen 
als je nieuw in de kerk bent en als je nog niet veel mensen kent. Activiteiten 
zijn soms in de Geertekerk, soms in de stad en soms bij iemand thuis. Via de 
nieuwsbrief houden we elkaar op de hoogte en er is een WhatsApp groep voor 
spontane berichtjes.  

lOcatie wisselend Organisatie Pieter Bons en Roosmarijn Luiken OPgave stuur 
een e-mail naar jonge.remonstranten@geertekerk.nl als je de nieuwsbrief wilt 
ontvangen of aan de WhatsApp groep wilt worden toegevoegd.

DANSMEDITATIE OP MAANDAGOCHTEND  
Het bewegen op muziek biedt een heel directe vorm om het geheim van leven 
te ervaren.
Met dans in kring volgens (meestal) eenvoudige choreografieën worden geest 
en lichaam in het samen gaan bij elkaar gebracht. Met diverse soorten muziek, 
vrije improvisaties, alleen of in twee- of meertallen wordt vorm gegeven aan een 
vrije opdracht. 

najaar 2017 4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 
december kOsten € 98,- inclusief koffie/thee 

vOOrjaar 2018 15 en 29 januari, 5 en 19 februari, dinsdag 3, 16 en 30 april en 7 
mei kOsten € 108,- inclusief koffie/thee

tijd 10:00 – 11:30 uur leiding Nelien van Doorn (kijk op www.dansenmetnelien.nl) 
OPgave en infOrmatie Nelien van Doorn e nelienvandoorn@hotmail.com  

t 0347 32 01 15 of 06 26 83 22 89. Neem voor proefles contact op.

GENERATIES
1 KEER PER 

MAAND LUNCH 
OP ZONDAG

CANTORIJ IN ÉÉN DAG 
In een middag wordt er een koor gevormd dat de muziek voor de dienst 
instudeert. 
Voor de startzondag van het seizoen 2017-2018 wordt een koor gevormd dat op 
één (mid)dag de muziek voor de dienst instudeert. Koorervaring niet nodig. Na 
de repetitie is er een gezellige borrel. 

tijd zaterdag 15:00 – 17:30 uur met een aansluitend een borrel • zondag 
10 september – 9:00 uur repetitie, koffie, 10.30 uur aanvang dienst leiding 

Maarten van der Bijl OPgave vóór 9 september bij Marian van Leeuwen-
Scheltema, marianscheltema@gmail.com t 030 252 27 56 

GESPREKSKRING GRENZELOOS
Programma bestaat uit het gezamenlijk lezen van een boek, bespreken van 
Bijbelverhalen of iets heel anders.
In het seizoen 2017/18 bereiden alle deelnemers een avond naar eigen voorkeur 
en inzicht voor. Heb je belangstelling? Neem contact op met Ineke Luddikhuize, 
zij stuurt je vervolgens een uitnodiging.

tijd 20:00 – 22:00 uur lOcatie meestal bij Nine Meynen, Oranje Nassaulaan 
256, 3528 VR Utrecht OPgave en infOrmatie ludikhuize@gmail.com 

CRÈCHE (0 T/M 4 JAAR) TIJDENS DE KERKDIENST 
Baby’s en peuters en de jongste kinderen kunnen hier goed toeven en spelen. 
Met de groteren wordt er gezongen, gelezen en gespeeld volgens de methode 
“Kom in de kring”. De kinderen worden opgevangen door een vast team van 
vrijwilligers. Op de hoogte blijven? Mail dan naar de coördinator. 

data start zondag 10 september, 29 oktober, 26 november, 10 december, 
14 januari, 11 februari, 25 maart, 1 april, 20 mei, 3 juni en 8 juli tijd Tijdens de 
kerkdienst, van 10:30 tot 11:30 cOördinatOr Madelief Brok cOntact  
madeliefbrok@gmail.com t 06 43 43 10 17

EENMALIGE 
ACTIVITEIT

ZATERDAG 9 
SEPTEMBER 

(EN ZONDAG 10 
SEPTEMBER)

GESPREKS
GROEPEN EN 

KRINGEN
VANAF 

SEPTEMBER 
IEDERE 2E 

MAANDAG VAN 
DE MAAND

GENERATIES
EENS PER 

MAAND

CURSUS
ELKE 1E, 3E EN 

EVENTUEEL 5E 
MAANDAG VAN 

DE MAAND

programmagids vol inspiratie geertekerk 2017-2018
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MINISEMINARS
Wat is jouw houvast in een snel veranderende wereld? 
Hoe bepaal jij op wie jij stemt in een politieke arena, waar het gaat over 
nationale identiteit, populisme en absolute veiligheid? Hoe vind jij je weg in alle 
nieuwe mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en andere technologische 
ontwikkelingen? En tot slot: hoe geef jij je eigen leven vorm in een wereld van 
vele mogelijkheden en wordt het soms niet allemaal wat te veel?

19 september: over houvast in de politiek, 24 oktober: jouw levenskeuzes  
in een wereld van overvloed, 21 november: jouw verhouding tot technologische 
ontwikkelingen

tijd 20:00 – 22:00 uur kOsten € 7,50 (RGU-leden, -vrienden, studenten,  
U-pas), €10,00 in de voorverkoop, aan de deur €12,50 (allen) infOrmatie  

www.geertekerk.nl en de Geertebrief

BIJBELKRING ZEIST
In de vergaderzaal van De Oldenborgh in Zeist wordt al sinds jaar en dag een 
kring gehouden waar steeds nieuwe deelnemers aanschuiven.

data 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 20 februari, 
20 maart, 17 april, 15 mei tijd 14:00 – 16:00 uur Plaats Recreatiezaal  
De Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist kOsten €3,50 (eenmalig)  
leiding Ds. Heine Siebrand OPgave mevr. Gonnie Groustra,  
groustra@12move.nl t 030 697 44 86

DE BIJBEL IN DE VECHTSTREEK
‘Hoppen door de Bijbel met als thema ‘Wat is Wijsheid’?”
Bijeenkomst 1: OT – fragmenten uit het boek Job | Bijeenkomst 2: OT – 
fragmenten uit het boek Prediker | Bijeenkomst 3: NT – Evangelie van Johannes 
– hoofdstuk 1 | Bijeenkomst 4: NT – Brief aan de Efeziers – hfdst 4 t/m 6

data 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december tijd 10:00 – 
11:30 uur Plaats bij deelnemers thuis in Maarssen leiding Jan Willem 
Nieuwenhuijsen OPgave Mattie van der Slikke: mvanderslikke@simpc.nl  
t 0346 28 49 54

EENMALIGE 
ACTIVITEIT

DINSDAG
19 SEPTEMBER

 24 OKTOBER
21 NOVEMBER

VERTELUUR (5 T/M 12 JAAR) TIJDENS DE KERKDIENST
Hier worden belangrijke verhalen en thema’s uit de Bijbel en andere 
wereldreligies verteld en besproken
Samen met leeftijdsgenootjes praten we over de betekenis van deze verhalen, 
en wat je hier in het dagelijks leven mee kunt. Daarnaast gaan we creatief aan 
de slag met toneelstukjes, knutselwerken, muziek, tekeningen. Bij bijzondere 
diensten (bijv. Jong en Oud-diensten of doopdiensten) maken de kinderen een 
deel van de dienst mee.

data zondag 10 september, 24 sept, 8 en 29 okt, 12 en 26 nov, 10 dec, 14 en 28 
jan, 11 en 25 maart, 1 en 15 april, 20 mei, 3 en 17 juni en 8 juli tijd 10:30 – 11:30 
uur cOördinatie Mariken- Hanke van Peursem cOntact mhankevp@gmail.com  

t 030 244 65 56

GEERTECAFÉ IN DE VREDESWEEK 
Het jaarlijks Geertecafé van de Vredesgroep van de RGU in de vredesweek 
Deze informatieve bijeenkomst vindt plaats aansluitend aan de viering op de 
Vredeszondag. Ook deze viering wordt door de Vredesgroep mee vormgegeven. 
In de loop van het jaar kunnen meer Geertecafé’s volgen. Zij worden 
aangekondigd in de Geertebrief, op de website en  op de achterkant van de 
liturgie. 

LEESKRING ‘MAK’
In deze kring lezen we Nederlandse literatuur en tevens (vertaalde) boeken 
van buitenlandse schrijvers. 
Onze leden dragen titels aan en dat leidt voor de anderen vaak tot mooie 
verrassingen. Het jaarthema ‘zwerven en wortelen’ past goed bij de boeken die 
over het algemeen door ons gekozen worden. Nieuwe lezers zijn welkom!

Plaats Afwisselend bij één van de deelnemers thuis tijd 14:00 – 16:00 uur 
leiding Ellen Edelman OPgave edelman.deheer@planet.nl t 030 696 24 48

EENMALIGE 
ACTIVITEIT 

VRIJDAG 
15 SEPTEMBER

GESPREKS
GROEPEN EN 

KRINGEN
ELKE DERDE 
MAANDAG

MIDDAG VAN 
DE MAAND

GENERATIES
CA. 2 X PER 

MAAND

GESPREKS
GROEPEN EN 

KRINGEN
1 X PER 
MAAND

GESPREKS
GROEPEN EN 

KRINGEN
1 X PER 
MAAND  

NAJAAR 2017
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HOE VERZILVER JE DE VERGRIJZING?  
(VANAF ONGEVEER 70 JAAR)
We houden ons tijdens deze bijeenkomsten bezig met de vragen van het 
ouder worden. Hoe gaan we om met veranderingen in de zorg? 
Hoe bepaal ik de inhoud van mijn testament? Wie komt er voor mij op als ik 
het zelf niet meer kan? En het gaat over immateriële, zo je wilt godsdienstige 
vragen: wat is het verhaal van mijn leven, wat kan ik daarvan voor mijzelf en 
anderen „verzilveren” ? (vanaf ongeveer 70 jaar) 

data de bijeenkomsten in het voorjaar van 2018 worden met de deelnemers 
nader vastgesteld vrijdagmiddag tijd 14:00 – 16:00 uur cOördinatie Annelies 
Oldeman en Jan Willem Nieuwenhuijsen OPgave a.olde.man@kpnmail.nl 

HIGH TEA
Luchtige bijeenkomsten rond een filosofische, literaire of spirituele tekst.
Een filosofisch café: je mag altijd komen of een enkele keer aanschuiven. 
Gewoon om te ontmoeten, te luisteren,  een vraag te stellen of mee te 
discussiëren. Om beurten zorgen de deelnemers voor de aankleding van deze 
high tea met al dan niet zelfgemaakte culinaire lekkernijen. 

data 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari en 13 maart 
tijd 15:30 – 16:45 uur leiding Ds. Heine Siebrand OPgave marianscheltema@
gmail.com t 030 252 27 56

DE ARMINIAENSE MAALTIJD
Ontmoet elkaar tijdens een gezellige warme maaltijd voor leden en vrienden 
door leden en vrienden.
We eten samen onder het toeziend oog van Arminius, de theoloog die aan de 
wieg van de Remonstranten stond. Meer informatie volgt in de Geertebrief. 

tijd 18:00 uur Organisatie Diaconale Commissie diaconie@geertekerk.nl 
OPgave romba048@planet.nl of t 0346 21 15 57

GESPREKS
GROEPEN EN 

KRINGEN
1 X PER MAAND  

DONDERDAG
OCHTEND

GENERATIES
VRIJDAG 

6 OKTOBER EN 
24 NOVEMBER

GESPREKS
GROEPEN EN 

KRINGEN
1 X PER MAAND  

DINSDAG
MIDDAG

GESPREKS
GROEPEN EN 

KRINGEN
DINSDAG 

26 SEPTEMBER, 
DAARNA 1 X 
PER MAAND

AANDACHT- OF MINDFULNESSTRAINING 
Omgaan met wat spannend en pijnlijk is in een mensenleven is de kunst die 
we allemaal aan het leren zijn.
De oefening van aandacht en mildheid in deze intensieve training is een 
krachtige aanzet om deze twee levenskunsten te leren verstaan. In een 
voorgesprek verkennen we of deze cursus bij je past. 

data 25 september, 2, 9, 23, 30 oktober, 6, 20 en 27 november 2017 stiltedag 

zaterdag 18 november 2017 tijd 19:30 – 22:00 uur Plaats Geertekerk 
(Bovenkamer) Plaats stiltedag Yogacentrum Bunnik deelnemers max. 12 
leiding Ds. Florus Kruyne (gecertificeerd mindfulness- en compassietrainer) 
Lees meer over de Aandacht- of Mindfulnesstraining op www.floruskruyne.
nl kOsten € 200 voor leden en vrienden van de RGU • € 400 regulier OPgave 

kruyne@planet.nl t 030 236 88 73

AVONDKRING ZEIST
We discussiëren met elkaar over geloofsthema’s en boeken met aan religie 
gerelateerde thema’s.
We zijn nog bezig met het boek van de Frans-joodse filosoof Marc-Alain 
Ouaknin, De tien geboden (uitg. Skandalon). De keuze voor een volgend boek 
maken we gezamenlijk tijdens onze eerste bijeenkomst.

lOcatie eerste maal bij familie Fournier in Austerlitz, daarna afwisselend bij een 
van de deelnemers thuis tijd 20:00 uur thema De tien geboden van Marc- Alain 
Quakin deelnemers max. 15 (er is nog ruimte) leiding Ellen Edelman-de Heer 
en Judith Fournier-Moesman kOsten aanschaf van de te bespreken boeken 
OPgave judithmoesman@gmail.com t 0343 49 15 78

VAN KAFT TOT KAFT?!
Er zijn een aantal mooie en spannende geschriften buiten de bijbel terecht 
gekomen.
Ooit heeft men bepaald welke geschriften wel en niet bij de vaste lijst van de 
bijbel zouden horen. In deze gesprekken snuffelen we ‘buiten de veste’ van de 
canon en ontdekken keer op keer iets nieuws. 

data 28 september, 26 oktober, 30 november, 18 januari, 15 februari en  
22 maart tijd 10:00 – 11.30 uur leiding Ds. Alleke Wieringa OPgave  

alwieringa@icloud.com t 030 288 29 08

CURSUS
DIVERSE 

MAANDAGEN

EENMALIGE 
ACITIVITEIT

VRIJDAG  
20 OKTOBER
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SINGLE EN SPIRITUALITEIT 
Als single door het leven gaan; de één overkomt het en de ander kiest ervoor.
Alleke, nu tien jaar van haar zelf, had zelf niet kunnen bedenken dat er spirituele 
dementie aan single zijn verbonden is. Christiane Berkvens schreef er het 
boekje: ‘Het intieme van alleen leven, de spiritualiteit van de single’ over. Welke 
solo’s hebben zin om bij Alleke aan te schuiven?  

tijd 20:00 uur Plaats Eerste avond is bij Ds. Alleke Wieringa thuis (in Houten).  
infOrmatie en OPgave alwieringa@icloud.com t 030 288 29 08

JUNGIAANS DENKEN EN WERKEN  
Drie bijeenkomsten voor mensen die belang hechten aan bewustwording
In de visie van Carl Gustav Jung, een van de grondleggers van de 
dieptepsychologie, neemt het onbewuste van de mens, een centrale plaats in. 
Theorie over en toepassing van de Jungiaanse manier van denken en werken 
gaan bij deze bijeenkomsten hand in hand.  

tijd 19:30 – 22:00 uur deelnemers 4 tot 8 deelnemers leiding Marijke Kools, 
Jungiaans filosofisch therapeut en bioloog, werkzaam als verpleegkundige 
in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht.OPgave marijkekools@planet.nl 
(onderwerp: Jung-cursus RGU) t 030 275 17 60
 

CURSUS
DONDERDAG

7 DECEMBER, 
14 DECEMBER 

EN 11 JANUARI

ZONDAG 
24 DECEMBER

SOEP MET DE CANTOR 
Wegens succes herhaald: bespreken van kerkmuziek 
Op twee zondagen organiseert onze cantor-organist Maarten van der Bijl 
lunchbijeenkomsten rond het thema kerkmuziek. De lied- en muziekkeuze van 
de voorafgaande dienst wordt toegelicht en besproken. Ook wordt er elke keer 
een specifiek onderwerp uit de kerkmuziek behandeld. 

tijd 12:15 uur – 13:30 uur deelnemers 8 tot 20 leiding Maarten van der Bijl 
kOsten vrijwillige bijdrage OPgave Maarten van der Bijl, cantor@geertekerk.nl of 
t 06 24 765 863

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

Repetities koor 
zondag 10 december  12:00 uur – 13:30 uur 
donderdag 21 december 19:30 uur – 21:00 uur
zondag 24 december  tijden in overleg

Repetities orkest
zondag 10 december  12:00 uur – 13:30 uur
zondag 24 december  tijden in overleg

Data voor acteurs  nog niet bekend
Generale repetitie   op 24 december (middag) 

daarna een gezamenlijke maaltijd
Uitvoering   zondagavond 24 december om 19:30 uur

leiding en cOntactPersOOn Maarten van der Bijl OPgave Nel Moen,  
hjntmoen@kabelfoon.nl t 030 688 33 03 

EENMALIGE 
ACITIVITEIT

ZONDAG  
12 NOVEMBER  
 & 3 JUNI 2017

programmagids vol inspiratie geertekerk 2017-2018

CURSUS
MAANDAG
8 JANUARI 

29 JANUARI
19 FEBRUARI
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WERKATELIER!
Workshop ‘Boetseren in de veertigdagentijd’
Als je je verdiept in een tekst en met klei aan de gang gaat, komt er vanzelf 
concentratie en inkeer. Het resultaat is vaak verrassend en ontroerend.  
De workshop zal plaatsvinden in samenwerking met kunstenares Elzelien 
Jansen in haar atelier in Den Dolder. 

tijd 10:00 – 16:00 uur Plaats informatie volgt na opgave kOsten € 50,- voor 
materiaal en begeleiding leiding Ds. Alleke Wieringa en Elzelien Jansen, 
beeldend kunstenaar OPgave Graag opgeven vóór 1 februari bij Ds. Alleke 
Wieringa, (ook voor informatie) alwieringa@icloud.com t 030 288 29 08

ORIËNTATIECURSUS
In deze cursus is er ruimte om je kennis over Remonstranten, geloven en de 
bijbel te vergroten. Tevens is er ruimte om uit te zoeken wat dit voor jou kan 
betekenen.
We gaan op een interactieve manier aan de slag: zelf ervaren, elkaar ontmoeten 
én kennis tot je nemen. Je wordt uitgedaagd om je af te vragen wat je komt 
zoeken, waar je meer over wilt weten en om te ontdekken wat je inspireert.

data dinsdag 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 8 en 15 mei 2018 tijd inloop 19:45 
uur , aanvang 20:00 uur kOsten € 30 (indien een probleem tot deelname,  
zoeken we naar een oplossing) leiding Ds. Alleke Wieringa OPgave  
alwieringa@icloud.com of t 030 288 29 08

GESPREKSGROEP REIZEN EN RUSTEN
Wat gaat mee in je rugzak en waar wil je vanaf?
Thema dit jaar is zwerven en wortelen. Met de reis van het volk Israël uit het 
land Egypte op de achtergrond kijken we naar ons leven als een weg, een op 
weg gaan en rusten.  In onze eigen verhalen en ervaringen zien wij vooral onze 
geestelijke beweging en rust gespiegeld.  

tijd 20:00- 22:00 uur Plaats Gerrit Rietveldhof 15, Utrecht leiding Irene Kool, 
theoloog en coach OPgave marianscheltema@gmail.com t 030 252 27 56

CURSUS
6 DINSDAG

AVONDEN 
VOORJAAR 

2018

CURSUS
WOENSDAG

7, 14 EN 21 
FEBRUARI

EENMALIGE 
ACTIVITEIT
ZATERDAG

10 FEBRUARI

CURSUS
DINSDAG

9, 16, 23 EN 30 
JANUARI

SCRATCHDAG REQUIEM FAURÉ
Op één dag wordt het Requiem van Fauré ingestudeerd en uitgevoerd, door 
amateurzangers met orgelbegeleiding. Dit stuk is met name interessant voor 
mensen die dit stuk al eens hebben gezongen of anderszins koorervaring 
hebben.

tijd 10:30 aanvang repetitie en 20.00 uur uitvoering deelnemers min. 60,  
max. 120 BezOekers max. 300 leiding Maarten van der Bijl, cantor-organist  
van de Geertekerk kOsten € 25 inclusief bladmuziek en avondeten (lunch  
zelf meebrengen) • concertbezoekers € 8 OPgave zangers liesbeth.orthel@
gmail.com 

DWARSGELOVEN
Een algemene oriëntatie op (christelijk) geloof of spiritualiteit.
In vier avonden verkennen we begrippen als godsdienst en spiritualiteit en 
zoeken we oude verhalen in christelijke traditie naar een spoor dat raakt, 
bemoedigt en uitdaagt.

tijd 20:00 – 22:00 uur kOsten €40 • studerend €20 Prijzen zijn inclusief 
werkboek, koffie / thee leiding Jan- Willem Nieuwenhuijsen (1942) studeerde 
rechten, sociologie en theologie. Hij is werkzaam als trainer en voormalig 
kinderrechter. Lid van de Remonstrantse Gemeente Utrecht deelnemers 
minimaal 6 en maximaal 12 personen OPgave info@dwarsgeloven.nl of  
nieuw.prins@casema.nl 

VERANDERD GODSBESEF
In reacties op artikelen, preken, liedkeuze en pastorale gesprekken is 
gebleken dat een persoonlijke godsbeleving is geweken voor een meer 
onpersoonlijke, een niet nader te omschrijven iets. 
Aan de hand van drie thema’s bespreken we deze ontwikkeling: God, van 
persoonlijk naar onpersoonlijk (7 februari), God, van christelijk naar universeel (4 
februari) en God, van weten naar niet weten (21 februari). 

tijd 20:00 – 22:00 uur deelnemers min. 7 en max. 8 leiding Ds. Florus Kruyne 
OPgave vóór maandag 5 februari kruyne@planet.nl t 030 236 88 73

EENMALIGE 
ACTIVITEIT
ZATERDAG

3 FEBRUARI

GESPREKS
GROEPEN EN 

KRINGEN
DINSDAG
6 MAART,  

3 APRIL,  
8 MEI
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GEERTEKAMPEER!
Kampeerders opgelet! Op 29- 30 juni en 1 juli vertrekken we richting camping 
om elkaar daar op informele wijze te ontmoeten. 

Programma 
Vrijdagavond: Gezamenlijke maaltijd van hetgeen iedereen heeft meegebracht.
Zaterdag: Tijdens de koffie bespreken we de plannen voor die dag.
Zondag: Bezoeken we – met wie wil –  de Remonstrantse kerk ter plaatse. 
Voor de organisatie zoek ik twee of drie mensen die in september alvast bij 
elkaar willen komen en willen helpen met de organisatie. Uiteraard hoor ik ook 
graag wie er belangstelling heeft. 

Plaats nader te bepalen mooie plek in Nederland infOrmatie en OPgave  
Ds. Alleke Wieringa, alwieringa@icloud.com t 030 288 29 08 

KIND EN GELOOF 2017: VIEREN MET JE (JONGE) KINDEREN
Een gesprekskring voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 – 5 jaar
Adventstijd, Kerst, Pasen en de kinderbijbel een greep uit zaken die je aan je 
kind door geeft. Hoe sta je er als ouder in? Je kunt kinderen niet iets doorgeven 
waar je zelf niet achter staat. In deze gesprekskring delen we onze vragen en 
inzichten, inspireren we elkaar en geven we ideeën door. We zeggen wel dat het 
over de kinderen gaat, tegelijkertijd gaat het ook over jou.

data Nader te bepalen aanmelden zodra er voldoende aanmeldingen zijn 
plannen we een eerste bijeenkomst en bepalen vervolgens samen de frequentie 
van volgende ontmoetingen OPgave en inlichtingen Ds. Alleke Wieringa,  
alwieringa@icloud.com t 030 288 29 08

KIND EN GELOOF 1995
Wat geef ik mijn adolescente kind mee in zijn geloofsopvoeding?
In deze gespreksgroep worden onderwerpen besproken die, direct of indirect, 
te maken hebben met de geloofsopvoeding van adolescenten. Daardoor kom je 
eigenlijk onmiddellijk bij de onderliggende vragen: wat geloof ik zelf en wat vind 
ik belangrijk om aan mijn kinderen mee te geven op hun levenspad? In overleg 
besluiten we welk boekje als leidraad kan dienen.

data In overleg besluiten we welk boekje als leidraad kan dienen. De eerste 
avond wordt nog afgesproken cOntact en infOrmatie Barbara Schouten 
barbara.schouten@planet.nl t 030 251 57 53
 

GENERATIES
NADER TE  
BEPALEN

GENERATIES
NADER TE  
BEPALEN

CURSUS 
DINSDAG
10 APRIL

5 JUNI

CURSUS
WOENSDAG

14 MAART
21 MAART
28 MAART

EENMALIGE 
ACTIVITEIT

29 JUNI T/M  
1 JULI

AANDACHTIG OP WEG NAAR PASEN
In de week voorafgaand aan de stille week, biedt de Nikola Kommuniteit in 
samenwerking met de RGU een bezinningsprogramma aan.
We verzamelen iedere dag bij de voordeur van de Kommuniteit voor een korte 
meditatie van een half uur, wandelend of in de  kapel. Er zijn inspirerende 
teksten en veel stilte. Je kunt mee eten tegen betaling van een klein bedrag. 
We verzamelen iedere dag bij de voordeur van de Kommuniteit voor een korte 
meditatie van een half uur, wandelend of in de  kapel. Er zijn inspirerende 
teksten en veel stilte. Je kunt mee eten tegen betaling van een klein bedrag.

tijd 19:00 – 19:30 uur Plaats Nikola Kommuniteit, Maliesingel 63 Utrecht  
OPgave Indien je mee wilt eten dan graag op tijd doorgeven aan Nikola  
Kommuniteit t 030 231 41 84

KENNISMAKING MET A.J. HESCHEL
Abraham Joshua Heschel (1907 1972), is één van de invloedrijke Joodse 
theologen/filosofen van de 20ste eeuw.
Vanuit zijn theologische overtuigingen stelt Heschel dat “Nog verraderlijker 
dan het kwaad zelf is een houding van onverschilligheid ten opzichte van het 
kwaad. Dit is namelijk een stille rechtvaardiging die het kwaad maatschappelijke 
acceptatie oplevert”. In twee avonden gaan we deze overtuiging gezamenlijk 
nader onderzoeken.

tijd 10 april om 20:00 uur • 5 juni om 14:00 uur Plaats Geertekerk, boven kamer 
infOrmatie en OPgave ds Alleke Wieringa, alwieringa@icloud.com  
t 030 288 29 08

CURSUS ‘GELOOFSVERNIEUWING’
Vaak ben je met je intuïtie, je denken en aanvoelen, een paar stappen ‘verder’ 
dan het oude geloofssysteem dat je heeft gevormd.
Kunnen we de vrije ruimte van geloven die er nu is, nader verkennen, ontdekken 
en soms ook bewust betreden? Thema’s: ‘Conditionering en vrijheid in het 
bidden’, ‘nostalgie en passende liedteksten’, ‘de bijbel, wat laat je achter en wat 
neem je mee?’

tijd 20:00- 21:30 uur deelnemers min. 7 en max.12 leiding Ds. Florus Kruyne 
OPgave vóór maandag 12 maart kruyne@planet.nl t 030 236 88 73

EENMALIGE 
ACTIVITEIT

19 – 23 MAART
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VIERINGEN
Bijna iedere zondag is er een viering in de Geertekerk: ruimte voor reflectie, 
gebed en lofzang. Vaak hebben de vieringen dezelfde opbouw, maar soms 
zijn er bijzondere vormen. Houd de website in de gaten: www.geertekerk.nl.

predikant bijzonderheden

AUGUSTUS 6 Peter Korver Do-Re in Re*

13 I Leng Tan Do-Re in Re*

20 Fride Bonda
27 Arie-Nico Verheul

SEPTEMBER 3 Anniek Lenselink 
10 Florus Kruyne Startzondag cantorij / verteluur / crèche
17 Alleke Wieringa Vredeszondag  

Woord &Tafel
24 Albert Klok verteluur

OKTOBER 1 Carolien Gutteling-
Sieverink

cantorij

8 Alleke Wieringa Coming Out Sunday verteluur
15 Florus Kruyne Woord & Tafel
22 Tina Geels
29 Alleke Wieringa Dopen cantorij / verteluur / crèche

NOVEMBER 5 Heine Siebrand
12 Alleke Wieringa Woord & Tafel verteluur
19 Florus Kruyne
26 Alleke Wieringa Laatste zondag kerkelijk jaar cantorij / verteluur / crèche

DECEMBER 3 Alleke Wieringa 1e advent
10 Florus Kruyne 2e Advent verteluur / crèche
17 Anniek Lenselink 3e Advent Woord & Tafel     
24 Florus Kruyne Kerstavond, Kerstspel
25 Alleke Wieringa Kerst cantorij
31 Alleke Wieringa

programmagids vol inspiratie geertekerk 2017-2018
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JANUARI 7 Florus Kruyne Nieuwjaars-ontvangst
14 Alleke Wieringa Woord & Tafel verteluur / crèche
21 Corrie Vis
28 Alleke Wieringa verteluur 

FEBRUARI 4 Florus Kruyne
11 Martine Wassenaar Woord & Tafel verteluur / crèche
18 Alleke Wieringa
25 Petra Galama 40 dagen tijd

MAART 4 Alleke Wieringa 40 dagen tijd
11 Jaap Marinus 40 dagen tijd verteluur
18 Johan Goud 40 dagen tijd
25 Florus Kruyne Palmzondag verteluur / crèche
29 Heine Siebrand Witte Donderdag 

Woord & Tafel
30 Florus Kruyne Goede Vrijdag

APRIL 1 Alleke Wieringa Pasen cantorij / verteluur / crèche
8 Corrie Vis

15 Florus Kruyne Woord & Tafel verteluur 
22 Alleke Wieringa
29 Tina Geels

MEI 6 Florus Kruyne
13 Martijn Junte Woord & Tafel
20 Alleke Wieringa Pinksteren cantorij / verteluur / crèche
27 Dienst zonder predikant

JUNI 3 Alleke Wieringa
Rachelle van Andel

Klubdienst verteluur / crèche

10 Florus Kruyne
17 Tina Geels Woord & Tafel kamerkoor / verteluur
24 Heine Siebrand

JULI 1 Carolien  
Gutteling-Sieverink

8 Alleke Wieringa verteluur / crèche
15 Florus Kruyne Woord & Tafel
22 Do pred. Do-Re in Do* 

Aanvang 10.00 uur
29 Do pred. Do-re in Do* 

Aanvang 10.00 uur

AUGUSTUS 5 Martine Wassenaar Do-Re in Re*

12 Ellen de Boom Do-Re in Re*

19 Alleke Wieringa
26 Christiane Berkvens

SEPTEMBER 2 Alleke Wieringa
9 Gastpredikant Startzondag

*) Do-Re in Do: Gezamenlijke dienst Doopsgezinden en Remonstrante in de Doopsgezinde Kerk

*) Do-Re in Re: Gezamenlijke dienst Doopsgezinden en Remonstranten in de Geertekerk 

Nabespreken kerkdienst
Na de kerkdienst is er gelegenheid om de dienst na te bespreken met andere 
kerkgangers. Meestal gebeurt dit in de Zuiderfoyer zo’n dertig minuten na afloop 
van de dienst. De nabesprekingen zijn onder leiding van Crina van Belzen of 
Stien Hoogerbrugge. Daarnaast maakt Crina soms een verslag waarin  
zij een doorkijkje geeft van de nabespreking en van belangrijke aspecten uit 
de overdenking. Zij stuurt dit per mail aan belangstellenden (crinavanbelzen@
kpnmail.nl). 

VIERINGEN

predikant bijzonderhedenpredikant bijzonderheden
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WIJKEN EN REGIO’S
De Remonstrantse Gemeente Utrecht is verdeeld in verschillende wijken en regio’s. Eén keer per jaar 
is er in iedere wijk een avond, waarop leden en vrienden elkaar en de kerkenraad kunnen ontmoeten. 
De regio’s West Betuwe en Houten organiseren bovendien hun eigen programma.

Wijk en regioavonden
Datum Contactpersoon Standplaats

wo 27 september Ds. Alleke Wieringa Kanaleneiland/Oog in Al
do 28 september Ds. Alleke Wieringa Amerongen/Doorn
wo 11 oktober Ds. Florus Kruyne Bunnik e.o. (incl.Driebergen)
do 12 oktober Ds. Alleke Wieringa Bilthoven
di 24 oktober Ds. Florus Kruyne Nieuwegein e.o. 
di 31 oktober Ds. Alleke Wieringa West Betuwe
wo 1 november Ds. Florus Kruyne Centrum
wo 8 november Ds. Florus Kruyne Tuindorp
di 14 november Ds. Alleke Wieringa Hoograven/Lunetten
wo 15 november Ds. Alleke Wieringa Vechtstreek 
di 21 november Ds. Florus Kruyne De Meern e.o.
wo 22 november Ds. Florus Kruyne Utrecht Noord/Overvecht
di 28 november Ds. Alleke Wieringa Wilhelminapark/oost
wo 29 november Ds. Florus Kruyne Zeist
alternatief programma Ds. Alleke Wieringa Houten 

STARTBIJEENKOMST ‘DE PROEVERIJ’
De Remonstrantste Werkgroep start het jaar met een zonnige inloopmiddag.
De Remonstrantste Werkgroep Houten presenteert het programma voor 
seizoen 2017-2018 onder het genot van een hapje en een drankje.

tijd 15:00 – 17:00 uur Plaats Jachthoeve 66, Houten
 

GEERTEKERKGANG
Een bezoek aan de dienst in de Geertekerk
Iedere eerste zondag van de maand is er de gelegenheid om gezamenlijk 
naar de Geertekerk Utrecht af te reizen. Dit kan samen met andere mensen 
uit Houten of je kunt meerijden met leden van de Remonstrantse Werkgroep 
Houten (per fiets, auto of met de trein)

tijd Vertrek tussen 9:30 en 10:00 uur Plaats Geertekerk

MIDDAGKRING MET VERVOER
Voor eenieder die op zoek is naar een verdiepend gesprek. 
In deze middagkring nemen we als uitgangspunt het boekje ’De weg van de 
mens’ van Martin Buber. Dit boekje met kernachtige hoodstukken laat je stil 
zetten bij de roeping van de mens. Wat gewichtig klinkt, maar zo dichtbij is als 
de vraag: ’Wat doe ik hier op aarde?’ Het jaar sluiten wij af met een etentje.

data 13 september, 11 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari,  
21 februari en 14 maart tijd 14:00 – 16:00 uur lOcatie Boekdrukkersgilde 59,  
3994 XT Houten (thuis bij Cor en Willeke Stolk) Problemen om er te komen? 
Neem contact op met Cor Stolk OPgave Cor Stolk, cor.stolk@casema.nl  
t 030 637 58 99 leiding Ds. Alleke Wieringa

ELKE 1E  
ZONDAG VAN 

DE MAAND

ZONDAG  
3 SEPTEMBER

REMON- 
STRANTEN
HOUTEN

7 X 
WOENSDAG

MIDDAG
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LEESKRING FILOSOFIE
We duiken gezamenlijk in de ‘schatkamer van de filosofie’
Op deze maandagen lezen we  gezamenlijk één of meer boeken over een 
actueel filosofisch thema. Iedere deelnemer bereidt (een gedeelte van) een 
hoofdstuk voor. Van de deelnemers wordt enige voorkennis verwacht van de 
geschiedenis en thema’s van de filosofie. 

data 25 september, 30 oktober, 11 december, 22 januari, 5 maart, 9 april en 
28 mei tijd 20:00 – 22:00 uur Plaats Jachthoeve 66, Houten leiding de 
deelnemers bereiden bij toerbeurt een (gedeelte van) een avond voor OPgave 

Ello Weits jacht66@gmail.com t 030 635 03 67

OPEN AVOND
In het (vroege) voorjaar van 2018 organiseren wij een open avond met een 
nader te bepalen thema. Houd de website van de Geertekerk in de gaten! 

 7 X  
MAANDAG

AVOND

NADER TE  
BEPALEN

GESPREKSAVONDEN  
HANNAH ARENDT: DE MENS ALS TUSSENPERSOON
Drie gespreksavonden over de Duits-Amerikaanse filosoof Hannah Arendt. 
De meeste mensen kennen Hannah Arendt van haar geruchtmakende 
commentaar op het proces tegen de oorlogsmisdadiger Eichmann in 
Jeruzalem. Minder bekend is haar belangstelling voor de geestelijke dimensie 
van de mens. Zij vroeg zich onder andere af: Hoe gaan wij om met het heilige? 
Hoe vormen wij ons oordeel? Wat is er door de eeuwen veranderd? Over deze 
vragen zullen wij met elkaar in gesprek gaan.

tijd 19:30 – 21:30 uur lOcatie Vergaderruimte Gereformeerde Kerk, Emmalaan 
2, Geldermalsen deelnemers max. 25 leiding dr. Heine Siebrand kOsten koffie/
thee literatuur bijv. internet over de persoon Hannah Arendt OPgave Teun van 
Dorp, teun.vandorp@planet.nl t 0345 54 95 38

GESPREKSKRING CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT EN LEVENS-
KUNST
Sinds jaar en dag de gespreksochtenden onder leiding van Ds. G.J.J. van 
Hiele. 
Inspirerende ochtenden, waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over 
thema’s zoals spiritualiteit en zingeving.

tijd 10.00-12.00 uur lOcatie Lingedijk 103 Tricht leiding Ds. G.J.J van Hiele  
infOrmatie en OPgave Teun van Dorp, tel. 0345 54 95 38, teun.vandorp@planet.nl

REMON- 
STRANTEN
WEST-BETUWE

DONDERDAG
12 OKTOBER  

9 NOVEMBER  
7 DECEMBER

WOENSDAG
7 FEBRUARI

7 MAART 
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GESPREKSGROEP
“GOD ONTMOETEN IN PAULUS” (ROWAN WILLIAM 1950)
Rowan Williams belicht de kern en het doel van Paulus’ brieven
Dit boek helpt ons dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen en richt zich 
hierbij onder andere op de sociale omgeving van Paulus. 

tijd 19:30 – 21:30 uur lOcatie Vergaderruimte Gereformeerde Kerk, Emmalaan 
2, Geldermalsen deelnemer max. 25 leiding Ds. Alleke Wieringa kOsten koffie/
thee literatuur boek: “God ontmoeten in Paulus”, Rowan Williams, 96 blz.            
ISBN 978-90-8972-160-0; € 14,90 OPgave Teun van Dorp, teun.vandorp@ 
planet.nl t 0345 54 95 38 

20 FEBRUARI  
13 MAART 

Datum Voorganger Bijzonderheden Standplaats

3 september mw.Ds. A.L. Wieringa startzondag Utrecht
1 oktober Ds. G. van Hiele Wageningen
5 november mw. Ds. G.A. de Vries Bussum
26 november Ds. F. Kruyne Gedachtenisdienst Utrecht
10 december mw.Ds. C.M. Geels 2e Advent Delft
25 december hr. P.W.A. Overdiep Kerstmis Bussum
7 januari Nieuwjaarsontvangst in de 

Geertekerk, aanvang 10.00 uur
Utrecht

4 februari mw. Ds. A.L. Wieringa Utrecht
4 maart dr. K.J. Holtzapffel Rotterdam
29 maart Ds. J.D. Noest Witte Donderdag HA,  

aanvang 19.00 uur
Nijmegen

1 april mw. W. Dijkstra Pasen De Bilt
20 mei dr. H.J.  Siebrand Pinksteren Odijk
3 juni Ds. J.D. Noest Nijmegen

Vieringen in de WestBetuwe
De Remonstrantse werkgroep West-Betuwe organiseert in samenwerking met de Doopsgezinde 
Gemeente Wageningen eigen vieringen in Geldermalsen.

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

De Remonstranten en ook het kerkgebouw kennen een veelbewogen 
geschiedenis. Het is boeiend om een bezoek aan het kerkgebouw te brengen. 
U bekijkt de kerk eens op een andere manier, u kunt zich laten rondleiden of zelf 
met informatie op pad gaan. De bezichtiging wordt mogelijk gemaakt door een 
team van vrijwillige gidsen.

De kerk is in principe het gehele zomerseizoen van eind juni tot Open 
Monumentendag (tweede zaterdag in september) geopend van dinsdag t/m 
zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur. Allerlei activiteiten in de kerk (huwelijken, 
congressen, muziekuitvoeringen) kunnen echter, soms ook op korte termijn, 
leiden tot sluitingsdagen. Kijk daarom tevoren altijd even op de websites 
geertekerk.nl of kerkenkijken.nl voor de meest recente openingsgtijden.

Bent u geïnteresseerd om zelf gids te worden? Laat het ons weten.

cOördinatie Wim van Vugt, wvvugt@dds.nl • Wil van Rijswijk-de Groot, 
wilenjanvanrijswijk@gmail.com 
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AUGUSTUS 2017
27 Afscheid Betsie Blom, 

medewerkster kerkelijk bureau

SEPTEMBER
1-3 Startweekend de Klub

3 Startbijeenkomst werkgroep 

Houten “De Proeverij”

15.00

4 Dansmeditatie 10.00

9 & 10 Cantorij in één dag 15.00

11 Gesprekskring Grenzeloos 20.00

13 Middagkring  met vervoer 

Houten

14.00

15 Geertecafé in kader 

Vredesweek

12.00

18 Dansmeditatie 10.00

18 Leeskring “Mak” 14.00

19 De Bijbel in de Vechtstreek 10.00

19 Bijbelkring Zeist 14.00

19 Mini-seminar 20.00

21 Voorbereiding Coming Out 

Sunday

20.00

25 Aandacht- of 

Mindfulnesstraining

19.30

25 Leeskring filosofie Houten 20.00

26 Avondkring Zeist (eerste 

bijeenkomst)

20.00 

27 Wijkavond Kanaleneiland/ 

Oog in Al

20.00

28 Van Kaft tot kaft 10.00

28 Regioavond Amerongen/ 

Doorn e.o

20.00

OKTOBER
2 Dansmeditatie 10.00

2 Aandacht- of 

Mindfulnesstraining

19.30

6 Hoe verzilver je de vergrijzing? 14.00

9 Aandacht- of 

Mindfulnesstraining

19.30

9 Gesprekskring Grenzeloos 20.00

10 High Tea 15.30

11 Middagkring  met vervoer 

Houten

14.00

11 regioavond Bunnik e.o.  

(incl.Driebergen)

20.00

12 Regioavond Bilthoven 20.00

12 Gespreksavond  “Hannah 

Arendt West-Betuwe

19.30

16 Dansmeditatie 10.00

16 Leeskring “Mak” 14.00

17 De Bijbel in de Vechtstreek 10.00

17 Bijbelkring Zeist 14.00

20 De Arminiaense maaltijd 18.00

23 Aandacht- of 

Mindfulnesstraining

19.30

24 Regioavond Nieuwegein e.o. 20.00

24 Mini-seminar 20.00

26 Van Kaft tot Kaft 10.00

30 Dansmeditatie 10.00

30 Aandacht- of 

Mindfulnesstraining

19.30

30 Leeskring filosofie Houten 20.00

31 Regioavond West Betuwe 20.00 

AGENDA
2017-2018

NOVEMBER
1 Wijkavond Centrum 20.00

6 Dansmeditatie 10.00

6 Aandacht- of 

Mindfulnesstraining

19.30

8 Wijkavond Tuindorp 20.00

9 Gespreksavond  “Hannah 

Arendt West-Betuwe

19.30

12 Soep met de cantor 12.15

13 Gesprekskring Grenzeloos 20.00

14 High Tea 15.30

14 Wijkavond Hoograven 20.00

15 Middagkring  met vervoer 

Houten

14.00

15 regioavond Vechtstreek 20.00

18 Stiltedag  Aandacht- of 

Mindfulnesstraining

20 Dansmeditatie 10.00

20 Leeskring “Mak” 14.00

20 Aandacht- of 

Mindfulnesstraining

19.30

21 De Bijbel in de Vechtstreek 10.00

21 Bijbelkring Zeist 14.00

21 Mini-seminar 20.00

21 Regioavond De Meern e.o. 20.00

22 wijkavond Overvecht/Noord 20.00

24 Hoe verzilver je de vergrijzing? 14.00

27 Aandacht- of 

Mindfulnesstraining

19.30

28 Wijkavond Wilhelminapark 20.00

29 Regioavond Zeist 20.00

30 Van Kaft tot Kaft 10.00

DECEMBER
4 Dansmeditatie 10.00

7 Single en spiritualiteit 20.00

7 Gespreksavond  “Hannah 

Arendt West-Betuwe

19.30

11 Gesprekskring Grenzeloos 20.00

11 Leeskring filosofie Houten 20.00

12 High Tea 15.30

13 Middagkring  met vervoer 

Houten

14.00

14 Single en spiritualiteit 20.00

18 Dansmeditatie 10.00

18 Leeskring “Mak” 14.00 

19 De Bijbel in de Vechtstreek 10.00

19 Bijbelkring Zeist 14.00

JANUARI 2018
8 Jungiaans denken en werken 19.30

8 Gesprekskring Grenzeloos 20.00

9 High Tea 15.30

9 Dwars geloven 20.00 

11 Single en spiritualiteit 20.00

15 Dansmeditatie 10.00

15 Leeskring “Mak” 20.00

16 Dwars geloven 20.00

17 Middagkring  met vervoer 

Houten

14.00

18 Van Kaft tot Kaft 10.00

22 Leeskring filosofie Houten 20.00

23 Dwars geloven 20.00

29 Dansmeditatie 10.00

29 Jungiaans denken en werken 19.30

30 Dwars geloven 20.00

FEBRUARI
3 Scratchdag Requiem Fauré 

uitvoering

10.30 

20.00

5 Dansmeditatie 10.00

7 Gesprekskring Christelijke 

spiritualiteit en levenskunst

10.00

West-Betuwe

7 Veranderd Godsbesef 20.00

10 ‘Boetseren in de 

veertigdagentijd’

10.00

12 Gesprekskring Grenzeloos 20.00

13 High Tea 15.30

14 Veranderd Godsbesef 20.00

15 Van Kaft tot Kaft 10.00

19 Dansmeditatie 10.00

19 Leeskring “MaK” 14.00

13 Jungiaans denken en werken 19.30

20 Bijbelkring Zeist 14.00
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20 “God ontmoeten in Paulus” 

West-Betuwe

19.30

21 Middagkring  met vervoer 

Houten

14.00

21 Veranderd Godsbesef 20.00

MAART
5 Leeskring filosofie Houten 20.00

6 Oriëntatiecursus 19.45

6 Reizen en rusten 20.00

7 Gesprekskring Christelijke 

spiritualiteit en levenskunst

10.00

West-Betuwe

12 Gesprekskring Grenzeloos 20.00

13 High Tea 15.30

13 “God ontmoeten in Paulus” 

West-Betiuwe

19.30

14 Middagkring  met vervoer 

Houten

14.00

14 Geloofsvernieuwing 20.00

19 Leeskring “Mak” 14.00

19 Aandachtig op weg naar Pasen 19.00

20 Bijbelkring Zeist 14.00

20 Aandachtig op weg naar Pasen 19.00

20 Oriëntatiecursus 19.45

21 Aandachtig op weg naar Pasen 19.00

21 Geloofsvernieuwing 20.00

22 Van Kaft tot Kaft 10.00

22 Aandachtig op weg naar Pasen 19.00

23 Aandachtig op weg naar Pasen 19.00

28 Geloofsvernieuwing 20.00

APRIL
3 Dansmeditatie 10.00

3 Oriëntatiecursus 19.45

3 Reizen en rusten 20.00

9 Gesprekskring Grenzeloos 20.00

9 Leeskring filosofie Houten 20.00

10 Kennismaking met A.J. 

Heschel

20.00

16 Dansmeditatie 10.00

16 Leeskring “Mak” 14.00

17 Bijbelkring Zeist 14.00

17 Oriëntatiecursus 19.45

30 Dansmeditatie 10.00

MEI
7 Dansmeditatie 10.00

8 Oriëntatiecursus 19.45

8 Reizen en rusten 20.00

15 Bijbelkring Zeist 14.00

15 Oriëntatiecursus 19.45

28 Leeskring filosofie Houten 20.00

JUNI
3 Soep met de cantor 12.15

5 Kennismaking met A.J. 

Heschel

14.00

28 Geertekampeer

29 Geertekampeer

JULI
1 Geertekampeer

31

PREDIKANTEN
Ds. Florus Kruyne  030 236 88 73  

(telefonisch spreekuur: wo., do., vr., 18.00 – 19.00) 
fkruyne@planet.nl 

Ds. Alleke Wieringa  030 288 29 08 
(tel. spreekuur: di., wo., do., 17.00 – 18.00) 
alwieringa@icloud.com 

CANTOR/ORGANIST
Maarten van der Bijl 06 24 765 863 of cantor@geertekerk.nl

JONGERENWERKER
Rachelle van Andel: jongerenwerk@geertekerk.nl  

VERHUUR KERKGEBOUW / RESERVERING RUIMTES
Voor leden en vrienden van de Geertekerk 
Inge van de Pavoordt  030 225 01 75 

coordinator-rgu@geertekerk.nl.

Overige verhuur  
Huize Molenaar   030 232 81 44 

verhuur@geertekerk.nl

De Geertekerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is een 
mindervalidentoilet. Voor aanvullende informatie over specifieke ruimtes kunt u 
contact opnemen met de verhuur. In de Geertekerk is ringleiding aanwezig.

PRAKTISCHE  
INFORMATIE

GEERTEKERK 

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
www.geertekerk.nl 

Voor alle inlichtingen en administratie  
rgu@geertekerk.nl of 030 234 01 98

ontwerp en illustraties RROOK, strategie x ontwerp



programmagids vol inspiratie geertekerk 2017-2018


