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Van de redactie 
Godsbeelden. Het thema voor deze Geertebrief hadden we als redactie vlot 
bedacht. We wilden in de interviews met leden en vrienden aanhaken op de 
posterteksten die gebruikt zijn in de PR-campagne van het Landelijk Bureau 
(‘Mijn God laat me zelf denken, …doet niet aan dogma’s etc.). En een link 
leggen naar de cursussen ‘Veranderend Godsbesef’ en ‘Geloofs ver nieuwing’ 
die binnenkort – in februari en maart – van start gaan. 
God is door de eeuwen heen op vele manieren afgebeeld. Bekend zijn de 
tekeningen en schilderijen van baarddragende, blanke, oude mannen, al dan 
niet gezeten op een wolk, geschilderd op koepelplafonds, in (kinder)bijbels 
en in stripboeken (o.a. Michelangelo, Rafaël, Crumb). Of een meer eigen-
tijdse God, zoals gespeeld door de acteur Morgan Freeman in de komische 
speelfilm Bruce Almighty. Er zijn ook abstractere afbeeldingen van God: als 
een zwart vierkant op een wit vlak (Malevitsj). Of als een vuurkolom of licht-
baan. Maar het blijft een figuratieve uitbeelding, een ver-beelding. In een vi-
sueel ingestelde wereld vol snelle televisie- en andere mediabeelden is het 
concept van een onzichtbare God niet eenvoudig. En het verwoorden van 
je eigen godsbeeld of -besef is ook niet makkelijk. Maar daar hebben we een 
cursus voor. En … gelukkig zijn de godsbeelden regelmatig in de aanbieding 
in het tuincentrum. 

Leesrooster

Ik las laatst in een bijbelcommentaar dat wij in onze tijd – en ze-
ker in het westen – niet meer gewend zijn om de grote waarheden 
van het leven in verhalen te lezen. We doen ze denigrerend af als 
‘sprookjes’ en nemen ze niet serieus. Door deze houding gaat de 
diepte van de grote verhalen voor ons verloren. 
Joseph Campbell (zie artikel Florus Kruyne elders in dit blad)
scherpt opnieuw onze oren voor die diepere lagen.
Het oerpatroon van ‘de weg van de mens’ komt ook terug in het 
verhaal over het leven van Jezus van Nazareth. In de stadia van zijn 
levensverhaal kan het onze meeklinken.

De Zweed Dag Hammarskjold – Secretaris-generaal van de NAVO 
tussen 1953 en 1961 – worstelde met zijn levensvragen. Zijn in-

zichten hield hij bij in een dagboekje, dat later onder de naam 
‘Merkstenen’ is uitgegeven. Deze drie elementen zullen weerklin-
ken op de zondagen van de veertigdagentijd. De gastpredikanten 
laten we vrij om hun eigen thema te bepalen.
Voor degenen die meelezen: u kunt dan de opgave van het Oecu-
menische Leesrooster van De Raad van Kerken lezen.

Zondag 4 februari. Marcus 1: 29-39. Een genezer kan alleen ge-
nezen als hij/zij ook goed voor zichzelf zorgt. Mensen helpen en 
tot heling brengen, vraagt een enorme krachtinspanning op ziels-
niveau. Dit aspect van zorg wordt schromelijk onderschat .

Zondag 11 februari. Marcus 1: 40-45. Jezus geneest een ‘huid-

Zwart vierkant, 

(Malevitsj, 1913)
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vraatlijder’. Maar hij 
wil dat deze nog zwijgt 
over het wonder. Dat 
doet deze echter niet. 
En dan beginnen de ge-
beurtenissen over Je-
zus heen te rollen……..

Zondag 18 februa-
ri. 1e zondag in de 
veertigdagentijd. 
De Uitnodiging. Marcus 
1: 1-11 – verhaalt van 
de roeping van Jezus. 
Eerdere momenten 
ook al trouwens; toen 
hij als klein jongetje in 
de tempel zijn ouders 
kwijtraakte omdat hij 
met de zaken van zijn 
(hemelse) Vader bezig 
moest zijn. Wanneer ging ik noodgedwongen of uit overtuiging 
op weg?

“Ik weet niet wie - of wat - de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij 
gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik 
ja, tegen iemand - of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat 
het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft”.
(Uit: Merkstenen)

“Bid dat je eenzaamheid de prikkel wordt om iets te vinden waarvoor 
je kunt leven, groot genoeg om ervoor te sterven”.
(Uit: Merkstenen)

Zondag 25 februari. 2e zondag in de veertigdagentijd. De 
weigering en de aanvaarding. Marcus 1:12-15. Jezus wordt geconfron-
teerd met de verleidingen en valkuilen van zijn roeping. 
Wat houdt mij tegen om op pad te gaan? Waar ben ik bang voor 
en welke risico’s schrikken me af?

“Als de luister van de morgen overgaat in de vermoeidheid van de mid-
dag, als je beenspieren trillen van de inspanning, de weg eindeloos lijkt 
en plotseling niet meer gaat zoals je wilt; dan is dat het moment dat je 
niet mag aarzelen”.
(Uit: Merkstenen)

“De weg, je zult hem volgen. Het geluk, je zult het vergeten. De kelk, 
je zult hem ledigen. De smart, je zult haar verbergen. Het antwoord, je 
zult het leren. Het einde, je zult het dragen”. 
(Uit: Merkstenen)

Zondag 4 maart. 3e zondag in de veertigdagentijd. Hel-
pers langs de weg. Marcus 1:14-21. Jezus roept een groep men-

sen om zich heen. Ze 
trekken met hem mee. 
Enerzijds trouwe vrien-
den in hun luisteren en 
in hun toewijding, maar 
ook maar mensen, die 
de plank misslaan en 
die het laten afweten 
als het er op aankomt.

“God sterft niet uit als wij 
ophouden in God te gelo-
ven, maar wij houden op 
te leven als we niet meer 
verlicht worden door die 
dagelijkse, wondere er-
varing van de levensbron, 
die alle begrip te boven 
gaat”.
(Uit: Merkstenen)

Zondag 11 maart. 4ezondag in de veertigdagentijd. Johan-
nes 6: 1-15 . Vijfduizend mensen kunnen eten van wat visjes en een 
paar broden. Zeven samen – zeven is voldoende – als er de be-
reidheid is om te delen dan kan het resultaat voor allen wonderlijk 
groot zijn. Dat zouden we vaker moeten doen.

Zondag 18 maart. 5ezondag in de veertigdagentijd. Johan-
nes 12: 20-33. Wie zie je als je verlangt de ware Jezus te zien. Eén 
ding is duidelijk – het is bepaald geen geïdealiseerd plaatje, maar 
een bittere weg van dienstbaarheid die door de diepte gaat. Hier 
vind je overigens het bekende beeld van ‘de graankorrel’.

Zondag 25 maart. 6e zondag in de veertigdagentijd: Palm-
zondag. Beproevingen gedurende de reis. Mattheus 21: 1-17. De men-
sen juichen als Jezus op de rug van een ezel Jeruzalem binnentrekt. 
Maar het maakt Jezus bedroefd. Nog steeds onbegrepen gaat hij 
regelrecht zijn ondergang tegemoet – of… hoe moeten we dit 
duiden? In het huis van zijn Vader (de tempel) is de commercie de 
hoogste ‘god’ geworden. Jezus maakt er woedend korte metten 
mee. De autoriteiten zinnen op een manier om deze onruststo-
ker te kunnen oppakken.

“Er is een punt waarop alles heel eenvoudig wordt en er geen sprake 
meer is van keuzes, want alles wat je hebt ingezet zal verloren gaan 
als je terugkijkt. Het moment in het leven van geen terugkeer mogelijk”
(Uit: Merkstenen)

De diensten van Witte Donderdag en Goede Vrijdag hebben ge-
noeg aan hun eigen thematiek. Op paasmorgen komen de laatste 
stappen op ‘de weg van de mens’ aan de orde. Hierover meer in 
de volgende Geertebrief.

Alleke Wieringa
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De cultuurfilosoof Joseph Campbell onderzocht de grote verha-
len, mythen, sprookjes en legenden van alle godsdiensten en cul-
turen. Hij werd getroffen door een steeds terugkerende structuur. 
Geïnspireerd door de ideeën van Jung over het collectief onder-
bewuste, de archetypen en de individuatie, de menswording in ei-
genlijke zin, concludeerde Campbell dat al deze verhalen eigenlijk 
gaan over de weg van de mens en diens mogelijke ontwikkeling. 
Hoe word je mens in de ware zin van het woord? Anders gezegd: 
De verhalen gaan over het ‘ik’ dat reist van ego naar Zelf, van  
persoonlijkheid naar Essentie. En ze vertellen over hoe die weg 
verloopt en wat je daarin tegenkomt. Het is wonderlijk dat de 
verhalende beschrijving van die weg in alle tijden, godsdiensten en 
culturen grote overeenkomsten vertoont. Er worden minstens zes 
opeenvolgende momenten onderscheiden en Campbell noemde 
deze gang ‘De weg van de held.’ De titel van zijn meesterwerk is 
dan ook ‘De held met de duizend gezichten’. 

1. De uitnodiging 
In elk mens schuilt een diep verlangen om zijn/haar essentie te ver-
wezenlijken. Vaak wordt dat verlangen geofferd aan de verwachtin-
gen van anderen. Dat verlangen kan echter altijd weer wakker ge-
maakt worden. En dat gebeurt vaak in de vorm van een verstoring 
van het alledaagse, een steen in de vijver van je leven. Alles gaat zijn 
gangetje en dan gebeurt er wat. Zo begint eigenlijk elk verhaal. Er 
gaat een telefoon, er wordt een pakje bezorgd, iemand droomt iets 
indringends of verstuikt zijn enkel. Eén of andere verstorende ge-
beurtenis bevat de uitnodiging om in beweging te komen en op weg 
te gaan. Al is dat met een verstuikte enkel dan wel weer lastig, maar 
je moet er wel iets mee, linksom of rechtsom. Eigenlijk wordt het 
verlangen weer wakker gemaakt om een onvermoed en nog onge-

bruikt potentieel aan te boren. We worden als het ware geroepen. 

2. De weigering en de aanvaarding
De roep of het verlangen nodigt de mens en de potentiële held uit 
om iets te doen. Er zijn duizend-en-een goede redenen om niet 
aan de roep te beantwoorden. De deur dicht te slaan, het pakje 
weg te leggen, snel weer over te gaan tot de orde van de dag. We 
willen graag in onze comfortzone blijven. Op weg gaan, het roer 
omgooien, iets anders doen dan anders kan ook voor je omgeving 
lastig zijn. Je kiest voor een andere baan, een andere relatie, je 
houdt op met roken, je drinkt geen alcohol meer, je neemt meer 
tijd voor stilstaan enzovoort. Het netwerk waartoe je behoort 
heeft vaak moeite met jouw koerswijzigingen: wie denk je wel dat 
je bent, hè vervelend dat we je minder vaak zien, zo ongezellig, je 
laat ons in de steek enzovoort.
Wil je gehoor geven aan de uitnodiging en de roep dan betekent 
dat vaak een worsteling, een overwinnen van je neiging om in je 
comfortzone te blijven en niet uit de toon te vallen in je netwerk. 
Het innerlijk verlangen helpt je om het besluit te nemen je diep-
ste drijfveer te volgen ondanks alle weerstanden en ten slotte de 
uitnodiging te aanvaarden.

3. Helpers langs de weg
Als je de uitnodiging aanvaardt, krijg je altijd hulp, meestal van on-
verwachte zijde. In de grote verhalen en sprookjes duiken ze vaak 
op langs de kant van de weg, kort na het verlaten van een stad, het 
ouderlijk huis of na een andere koerswijziging in het leven.
Dikwijls een oude man of vrouw, soms ook sprekende dieren. Ze 
geven de held een magisch voorwerp, een toverspreuk, of een ou-
de veerman zet hem over een rivier. In moderne verhoudingen kan 

Thema: Godsbeelden

De weg van de mens
Joseph Campbell en Carl Jung
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het een bijzondere en inspirerende ontmoeting zijn, een boek dat 
je wordt aangereikt, een meevaller, een ‘geluk bij een ongeluk’, een 
droom, een ingeving, een appje van een goede vriendin enzovoort. 

4. Beproevingen gedurende de reis
Er doemen al snel beproevingen op. De eigen angsten en tegen-
strevende krachten dienen zich aan. Waar ben ik aan begonnen? 
Had ik niet beter thuis kunnen blijven? Twijfel over de ingeslagen 
weg komt op. Gevoelens van ontworteling. Er zijn niet alleen in-
nerlijke krachten die zich roeren, maar ook voorvallen van buiten 
die je proberen tegen te houden. Kritiek uit je omgeving, onbe-
grip, misverstand, het verlies van vrienden en vriendinnen enzo-
voort. Deze beproevingen overwinnend wordt de mens naar zijn 
bestemming gevoerd (Odysseus: terugkeer naar Ithaka). Dat is de 
eigenlijke queeste, de levenstaak. 

5. De crisis en het vinden van de schat
Wat de zoekende mens tot held maakt is diens toewijding aan het 
diepste verlangen dat in zijn/haar ziel leeft: Worden wie je eigen-
lijk bent, voorbij ego. 
Er is een moment ten slotte dat ervaren wordt als overgave, een 
loslaten van alles wat bekend is en vertrouwd, ja een sterven. Het 
woord crisis is wel toepasselijk. Mensen die zo’n levenscrisis (een 
burn-out bijvoorbeeld) hebben meegemaakt, begrijpen wat hier 
is bedoeld. In de overgave wordt iets nieuws gevonden. In het 
Zen-Boeddhisme is er een mooie raadselspreuk die dit moment 
typeert: ‘Als je nergens meer kunt staan, waar sta je dan?’ Er is 
een zijnsgrond voorbij alles waaraan we normaal gesproken vast-
houden. Die onverwachte zijnsgrond heeft het karakter van het 
vinden van de schat. Men is niet meer afhankelijk van wat anderen 
ervan zeggen, maar men staat op eigen ‘heilige grond’. De held is 
mens geworden in de ware zin van het woord, één geheel, één-
voudig en werkelijk open. 

6. Verleidingen en de terugkeer naar de wereld
Het is verleidelijk om in de grot, de staat van heelheid of vereniging 
met wie je ten diepste bent, te blijven. Maar dat is niet de bedoe-
ling. Je moet terug naar de gemeenschap, de wereld en je moet wat 
je gevonden hebt aan inzicht, liefde en ervaring, dienstbaar maken 
aan de samenleving of het netwerk waartoe je behoort. Niet ter 
meerdere eer en glorie van jezelf, maar voor de anderen. De held 
moet weer terug naar de wereld als ‘gewoon’ mens en anderen on-
dersteunen of bemoedigen om ook hun eigen weg te gaan.

In de zondagen van de veertig dagen tot en met Pasen zijn deze zes 
momenten onze leidraad. Ds. Alleke Wieringa vertelt er meer over.

 Florus Kruyne

Gebed

Gij die boven ons bent,
Gij die één van ons bent,
Gij die bent – ook in ons,
mogen allen U zien – ook in mij,
moge ik uw weg bereiden,
moge ik dan dankbaar zijn
voor alles wat mij ten deel valt.

Moge ik dan niet vergeten
de nood van anderen.
Bewaar mij in uw liefde
zoals Gij wilt dat allen
in mijn liefde blijven.

Moge alles in dit mijn wezen
U tot eer zijn,
en moge ik nooit wanhopen.
Want ik ben in uw hand,
en in u is alle kracht en goedheid.

Geef mij een zuiver hart – dat ik U mag zien,
een ootmoedig hart – dat ik U mag horen,
een hart vol liefde – dat ik U mag dienen,
een hart vol geloof, dat ik in U mag blijven.

Uit: Dag Hammarskjold, Merkstenen.
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Uit de kerkenraad…

@ De kerkenraad heeft, zoals ook mede-
gedeeld in de Algemene Ledenvergadering 
van november 2017, het besluit over de 
vervulling van de vacature Dronkers aange-
houden totdat de hoogte van de leden- en 
vriendenbijdragen over 2017 bekend zou-
den zijn. Daarvan diende af te hangen hoe-
veel geld hiervoor beschikbaar was. 
@ Bovendien heeft de kerkenraad in zijn 
vergadering van december geconstateerd 
dat het van groot belang is en blijft dat de 
nadruk wordt gelegd op het pastoraat en 
dat gewerkt wordt aan de (nog) betere ver-
binding van de leden en vrienden met de 
RGU. Zo er al voldoende financiële mid-
delen zijn om (een deel van) de predikants-

vacature te vervullen, zal bekeken worden 
met inzet van welke deskundigheid aan de 
verbinding gewerkt kan worden. Uiteraard 
wordt door de kerkenraad een voorstel 
daartoe ter goedkeuring aan de ALV voor-
gelegd. 
@ In ieder geval is het voornemen te wer-
ken aan de versterking van de band tussen 
de predikanten en de wijkorganisaties en 
contactleden.
@ Zoals in de ALV werd aangekondigd, 
heeft de kerkenraad besloten om bij de 
landelijke organisatie van de Remonstran-
ten een zogenaamde vernieuwingsplek aan 
te vragen. Het gaat hierbij om een 0,4 fte 
(15 uur per week). De kosten voor deze ar-

beidsplaats zullen volledig worden betaald 
door de landelijke organisatie. De eventu-
ele komst van de vernieuwingsplek (zie ver-
der elders in dit blad) staat geheel los van 
de eventuele vervulling van de predikants-
vacature.
@ Tot haar grote spijt (en die van de ker-
kenraad) heeft Titia Thomas (portefeuille-
houdster Werkgroep Eredienst) moeten 
besluiten zich om gezondheidsredenen uit 
de kerkenraad en de Werkgroep Eredienst 
terug te trekken. In haar opvolging zal zo 
snel mogelijk worden voorzien. 

Marian van Leeuwen-Scheltema

Van de Werkgroep Eredienst
De Veertigdagentijd: een weg naar nieuw leven

De veertigdagentijd is de periode van zes 
weken voorafgaand aan Pasen. Pasen valt 
op de eerste zondag na de eerste volle 

maan van de lente. Na de uitbundigheid 
van carnaval volgt de periode van ingeto-
genheid en vasten. 

De vastentijd is als een tocht door de 
woestijn op zoek naar leven. Het is een 
periode om stil te staan bij het lijden in de 
wereld en in eigen omgeving.
Soberheid is een manier om hier uitdruk-
king aan te geven.

In het algemeen is het traditie om in de 
veertigdagentijd in de diensten sober te zijn 
met bloemen. De liturgische kleur is paars, 
met uitzondering van de vierde zondag. Op 
die zondag is roze de liturgische kleur.
De veertigdagentijd is ook een voorberei-
ding op het uitbreken van de lente, het uit-
breken van nieuw leven.

In de Geertekerk zal dit jaar middels een 
sobere bloemschikking tijdens de veertig-
dagentijd uitdrukking worden gegeven aan 
de gang door deze periode: vanuit de dro-
ge leegte naar het ontstaan van nieuw le-
ven en hoop.

Namens de Werkgroep Eredienst, 
Fien Mollema en Madelon Kapteijn
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Van de voorzitter

Vernieuwingsplek bij de RGU?
Tijdens de laatste Algemene Leden-
vergadering in november 2017 heb ik 
gemeld dat wij als kerkenraad over-
wogen bij het Landelijk Bureau een 
aanvraag in te dienen voor een zoge-
naamde vernieuwingsplek. Inmiddels 
hebben wij de aanvraag ingediend.

Voor degene die met het fenomeen ver-
nieuwingsplek nog onbekend is, hierbij 
een toelichting. In navolging van de PKN, 
die tien tot vijftien jaar geleden van start 
is gegaan met zogenaamde pioniersplek-
ken, heeft de Landelijke Broederschap de 
vernieuwingsplek geïntroduceerd. Dit als 
respons op de veranderingen in de bele-
ving van kerk-zijn en als aanvullend en ver-
nieuwend aanbod op gemeentelijk niveau. 
Het opzetten van een vernieuwingsplek in 
Utrecht is een aanzet deze vernieuwing 
vorm te geven. En creatieve vormen van sa-

menhang en inbedding rondom levensvra-
gen en morele kwesties te onderzoeken.

In tegenstelling tot de pioniersplekken bij 
de PKN wil de Landelijke Broederschap 
een directe verbinding tussen de vernieu-
wingsplek en de plaatselijke gemeente tot 
stand brengen. Het gaat bij een vernieu-
wingsplek om een aanstelling voor een pre-
dikant van maximaal 0,4 fte. De aanstelling 
is met name geschikt voor predikanten die 
plezier hebben in het opzetten van nieuwe 
projecten.

De aanstelling is voor maximaal drie jaren, 
mogelijk te verlengen met nogmaals drie 
jaren. De Landelijke Broederschap finan-
ciert deze voor het grootste deel. Het is 
vooralsnog de bedoeling landelijk in totaal 
vier vernieuwingsplekken te realiseren. Een 
commissie o.l.v. Heine Siebrand beoordeelt 

de aanvragen voor vernieuwingsplekken.  
Er wordt daarbij gelet op geografische 
spreiding en inhoudelijke verscheidenheid. 
Uiterlijk 1 februari 2018 zal de commis-
sie de vier toegekende vernieuwingsplek-
ken toewijzen. Dus als u dit bericht leest, is 
duidelijk of wij als RGU een vernieuwings-
plek hebben. 

Naast de aanvraag voor een vernieuwings-
plek is de kerkenraad overigens nog steeds 
in gesprek over de invulling van de vaca-
ture ontstaan na het vertrek van ds. Pie-
ter Dronkers. We hopen u daarover op de 
ALV van april 2018 meer te kunnen ver-
tellen.

Gert-Jan Schmal
Voorzitter Kerkenraad

Bijeenkomsten
Voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar: vier Palmpasen in de Geertekerk!

Op zondag 25 maart 2018 is het al 
weer bijna Pasen. De zondag vóór Pa-
sen heet Palmpasen. Die naam herin-
nert aan de intocht van Jezus die op 
een ezel Jeruzalem binnenreed. 

We zullen dit verhaal ook deze zondag 
weer met elkaar lezen. Het is al een lange 
traditie dat de kinderen van het Vertel uur 
dan ook een feestelijke palmpaasstok ma-
ken. Versierd met groene takken, allerlei 
lekkernijen en een haantje van brood kan 
ook jij je eigen stok maken. We hopen dat 
er weer veel kinderen zijn die deze feeste-
lijke dienst meebeleven. Na afloop van de 
dienst brengen we nog even een bezoek-
je aan de bewoners van het Bartholomeus 
Gasthuis om onze palmpaasstokken te la-
ten zien.

Alle kinderen van 5 t/m 12 jaar zijn om 
10.30 uur welkom en neem gerust een 
vriendje of vriendinnetje mee! Wel fijn als 

je je even aanmeldt zodat we ongeveer 
weten hoeveel kinderen we kunnen ver-
wachten. Aanmelden kan nu al via info@ 
arienoordermeer.nl. En, o ja, als je thuis 
nog een palmpaasstok hebt, neem die dan 
mee! 

Andere zondagen
Vóór Palmpasen zijn er nog meer zonda-
gen waarop er een Verteluur is tijdens de 
kerkdienst:
11 februari 2018: Petrus
11 maart 2018: Maria Magdalena
Ook op deze zondagen ben je natuurlijk 
van harte welkom!

De Verteluurleiding
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Thema: Godsbeelden

Buitenmens en schapenhoudster 

Mevrouw Mary Ann Boumeester- 
van Vlissingen is geboren in 1936 en 
woont in Doorn op Hofstede “de 
Groote Wijngaard”. Ze is een stoere 
nuchtere vrouw en een echt buiten-
mens. Ze heeft ooit twee jaar in de 
stad gewoond, maar was blij dat ze 
weer naar buiten kon. Bij aankomst 
komt de grote vriendelijke labrador, 
Casper, me kwispelend tegemoet.

In de Geertekerk kom je mevrouw Bou-
meester niet veel tegen. Ze gaat vaker naar 

de Vrijzinnige NPB in Doorn, om de hoek. 
In 1957 is ze wel getrouwd in de Geerte-
kerk waar ook vier van haar vijf kinderen 
gedoopt zijn. Haar ouders waren ook re-
monstrant en ze kreeg in Utrecht catechi-
satie van Klaas van Gelder. Haar man ook, 
in zijn jeugd in Eindhoven. Klaas van Gelder 
trouwde het paar.
Ze noemt zichzelf geen kerkganger, maar 
door de jaren is ze wel actief gebleven 
,vooral in de regiogroep. Haar kinderen 
zijn allemaal in de kerk getrouwd, maar 
“ze doen er weinig mee”, zegt ze. Dat haar 

oudste dochter recent vriend is geworden 
van de Geertekerk vindt ze wel weer grap-
pig. Eén kleindochter bezoekt in Leiden de 
remonstrantse kerk en een ander wil graag 
een keer met haar grootmoeder naar de 
Geertekerk. Dat doet ze graag. Zo zie je 
maar dat je toch iets doorgeeft.

Toen het vorige huis te klein werd met vijf 
kinderen, vonden ze de hofstede in Doorn. 
Ze zijn er in 1968 komen wonen. Het was 
een verwaarloosde boerderij met negen 
hectare grond. De boerderij zelf hebben ze 
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opgeknapt en met de grond moest ook iets 
gebeuren. Haar man was advocaat en toen 
heeft zij de boerderij opgezet, een tijdlang 
met koeien, maar meest schapen. “Ik ben 
dus schapenhouder. Ik vind dat leuk”, zegt 
ze. “Ik heb gister nog een schaap gedraaid 
dat op zijn rug lag, die was nog in leven, 
dus die heb ik weer even op zijn voeten ge-
zet. Als je dat niet ziet dan kunnen ze dood 
zijn, maar deze leefde nog, gelukkig”. Ze 
heeft jarenlang vijftig schapen gehad. Twee 
jaar geleden heeft ze dat teruggebracht tot 
vijf, nadat ze onverwacht een week in het 
ziekenhuis lag. De buurt heeft toen bijge-
sprongen, maar ze vindt dat je daar niet de 
hele goegemeente mee kunt belasten.
“Voor de kinderen is het niet slecht ge-
weest die boerderij. Met name de jongens 
konden heel goed schapen helpen bevallen. 
Ze worden er ook heel nuchter van, wat 
heel prettig is in het leven. Ze zagen ook 
dat er soms dingen niet door konden gaan. 
Tegenwoordig is alles zo op de kinderen 
gericht. Die lopen één dag mee en dan vin-
den ze het hard werken. Dan denk ik: Ja, 
een schop onder de kont moeten ze heb-
ben”.

De campagne “Geloof begint bij jou” met 
de posters heeft mevrouw Boumeester 
niet opgemerkt. Op mijn vraag welke van 
de posters haar het meeste aanspreekt, 
vallen de blauwe ogen van de vrouw op de 
poster “Mijn god laat vrouwen voorgaan” 
haar het meeste op. Ze kan niet echt kie-
zen voor één tekst. Op de tekst: “Mijn god 
dwingt me tot niets” zegt ze: “Nou wie 
dwingt je dan wel? Het ene leven zal mak-
kelijker zijn dan het ander, maar iedereen 
moet wel even uit die stoel komen. Dat 
vind ik wel.”

Ze heeft twaalf kleinkinderen. Vorige 
maand was ze op bezoek in Zweden, want 
daar zitten er twee en vorig weekend zat 
ze in Ierland met vijf kleinkinderen. Tussen 
Kerst en Nieuwjaar gaat ze met acht klein-
kinderen een slipcursus volgen. Haar idee.

Ze vindt het belangrijk dat je iets vindt in 
je leven dat bij je past. “Het is niet erg als 
je naar kantoor moet, maar dan moet je 
wel iets leuks doen en dat zal niet direct 
lukken, maar gá ervoor. En onderhoud je 
vrienden, daar moet je niet achteloos mee 
omspringen.” 

Haar geheim is: regelmaat. Haar dag begint 
om 8 uur en eindigt om 10 uur ’s avonds. 
Zij denkt dat dat haar op de rit houdt. 
Haar man is in 2014 overleden. Hij had Alz-
heimer. Ze zegt: “Je ziet ze afglijden naar 
een vervelend punt en je kan er niets mee. 
Je moet eigenlijk meegaan in hun belevings-
wereld. De kinderen waren het er niet al-
tijd mee eens, maar ik was wel blij dat hij 
tot het einde toe is thuisgebleven. Ja, dat 
waren wel even barre tijden”.

“En nu zit ik dus in mijn eentje in een heel 
groot huis, maar ik voel me hier lekker. Ik 
ga voorlopig nog niet weg.” Het is inder-
daad een prachtig paleisje en zo alleen is ze 
niet. Twee vriendinnen hebben hun werk-
ruimte in de hofstede en een andere woont 
tijdelijk op het terrein.
Als ik haar vraag waar we de foto zullen 
maken, zegt ze: ”Bij de ezels”. En dan to-
vert ze ineens nog twee ezels uit de ho-
ge hoed. Ze is altijd gek geweest op ezels. 
Waarom weet ze niet. Haar kinderen heb-
ben haar deze twee ezels op haar zestig-
ste verjaardag cadeau gedaan. Maar met de 
poster “Mijn god schiep eerst de dieren”, 
heeft ze toch gek genoeg helemaal niets.

MS 
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Op een rijtje 

Wie met Pinksteren in de kerk was, kan het niet 
ontgaan zijn. Tussen alle nieuwe leden en vrienden 
van de Geertekerk stond een heel gezin: Saartje 
Schrage (37) en Gerrit Bronsema (39) met hun vier 
dochters Anneriek (10) Ariane (7), Eltje (5) en Hil-
de (2). Wie zijn zij, wat houdt hen bezig, wat bracht 
hen naar de Geertekerk en… wat is hun godsbeeld?

De rust is neergedaald in huize Bronsema in Terwijde, Utrecht. In 
de huiskamer brandt een grote huis-paaskaars. De oudste, Anne-
riek, is net terug van een koorrepetitie, er is geoefend op de viool 
en de piano en de verhaaltjes voor het slapen gaan zijn voorge-
lezen aan Eltje en Hilde. “Het is een drukke levensfase, maar het 
levert ook veel op!” aldus Gerrit. “Ik ben van de getallen en van 
optimaliseren”, vervolgt hij. Na een studie econometrie in Gro-
ningen en een jaar backpacken door Australië werkte hij in een 
financiële functie bij de NS. En nu al weer bijna tien jaar bij het Ra-
bobank hoofdkantoor in Utrecht, waar hij interne audits doet op 
financiële rekenmodellen en rapportages. 
Met de trein kan Gerrit in no time op zijn werk zijn, maar hij 
brengt eerst twee dochters naar school. De twee oudsten zitten 
op de Kathedrale Koorschool in de Utrechtse binnenstad. Een ba-
sisschool met veel aandacht voor muziek en zangonderwijs, maar 
er moet natuurlijk ook gewoon gelezen en gerekend worden! Ook 
worden ze vertrouwd gemaakt met de katholieke rituelen, want 
maandelijks zingt het schoolkoor op zondagmorgen in de Catha-
rina-kathedraal in de Lange Nieuwstraat. En daarnaast zijn er nog 
allerlei andere optredens met het schoolkoor. 

Dat muzikale hebben de meisjes van Saartje. Zij studeerde blok-
fluit en viola da gamba aan het conservatorium in Groningen en 
later in Utrecht en Trossingen (Duitsland). Na haar afstuderen, ze 
kende Gerrit toen net, ging ze, “om toch wat beleg op het brood 
te hebben”, werken als projectmanager voor de OV-chipkaart bij 
de NS. Na de geboorte van ‘de derde’ besloot ze haar hart te vol-
gen en terug te keren naar de muziek. Saartje geeft nu thuis mu-
ziekles en heeft twee ensembles waarvoor ze programma’s schrijft 
en waarmee ze optreedt. In één van die ensembles speelt ook 
Maarten van der Bijl, cantor van de Geertekerk, die ze op het 
conservatorium ontmoette. 

Saartje, ook uit een gezin met vier kinderen, groeide op ‘met de 
kerk’: haar moeder was predikant (PKN). En ook Gerrit is ver-
trouwd met bijbelverhalen en kerk: zijn vader was hoofd van een 
christelijke basisschool. Toen ze in Terwijde gingen wonen, gin-
gen ze naar de Torenpleinkerk (PKN) in Vleuten. Daar zijn ze ge-
trouwd, daar zijn de kinderen gedoopt en hebben ze goede ban-
den opgebouwd. Gerrit was er ook jarenlang penningmeester. 
Maar ze hadden behoefte aan meer flexibiliteit in de liturgie, niet 
alles ‘volgens het boekje’. 
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De muziek bracht Saartje naar de Geertekerk. Ze was uitge-
nodigd om te spelen tijdens een kerkdienst. “Ik vond het een 
mooi gebouw, de kerkmuziek was op orde, het was persoonlijk, 
er was ruimte voor maatwerk.” Saartje ging vaker, nam de rest 
van het gezin een paar keer mee en volgde de oriëntatiecursus.  
En alhoewel het, vooral sociaal gezien, best een moeilijke stap 
was, sloten ze zich afgelopen jaar aan bij de Geertekerk. Ze 
hopen de komende tijd veel nieuwe contacten op te bouwen 
binnen de RGU. Saartje gaat binnenkort verteluurleiding doen. 
Maar zwemlessen, schoolkoor, muzieklessen, vrijwilligerswerk, 
concerten etc. zijn mede bepalend in de drukke gezinsagenda 
van de Bronsema’s. Gerrit: “Ook de zondag is hier vaak een lo-
gistieke uitdaging.” 

In reactie op mijn vraag naar hun ‘godsbeeld’ refereert Gerrit aan 
de natuur, bijvoorbeeld in doorbrekende zonnestralen, aan oog-
verblindende landschappen. Saartje associeert God vooral met een 
soort innerlijke stem, een leidraad, die helpt als je keuzes moet 
maken. Maar ook wel met de natuur en met de verwondering toen 
de kinderen werden geboren. 

Vervolgens leg ik hen de twaalf posters voor van de reclamecam-
pagne van de remonstranten. Saartje vindt de poster ‘Mijn God 
gelooft in mij’ het meest aansprekend. De poster ‘Mijn God laat 
zich niet kennen’ spreekt haar het minst aan. En de poster met de 
tekst ‘Mijn God laat vrouwen voorgaan’ vindt ze zó vanzelfspre-
kend. Terwijl Gerrit deze laatstgenoemde poster juist heel irri-
tant vindt. Al doorpratend komen we tot de conclusie dat Gerrit 
en Saartje de betreffende postertekst heel verschillend interpre-
teren. Saartje denkt aan vrouwen als dominee/voorganger. Ger-
rit begrijpt het als: vrouwen gaan vóór mannen. En daar is hij het 
niet mee eens, vrouwen en mannen zijn voor hem gelijkwaardig. 
Gerrit vindt de posters met de tekst ‘Mijn God laat me zelf den-
ken’ en ‘Mijn God begon met de oerknal’ het meest aansprekend. 

Op mijn verzoek maken ze allebei een tekst voor een nieuwe, per-
soonlijke poster over hun godsbeeld:
Saartje: ‘Mijn God heeft weinig noten op zijn zang’.
Gerrit: ‘Mijn God heeft alles op een rijtje’.

BS

Thema: Godsbeelden
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Godsbeelden

‘Godsbeelden’ is een riskant onderwerp. 
Beeldvorming rondom ‘God’ wordt in de 
tien geboden (Exodus) al meteen ontmoe-
digd. Tegelijk wordt er over ‘God’ vaak 
heel beeldend gesproken alsof we met een 
wezen te maken hebben dat uitgesproken 
menselijke en persoonlijke trekken heeft. 
Er is een overvloed aan teksten die ‘God’ 
ten tonele voeren als Iemand die barmhar-
tig is, maar ook in jaloezie en toorn kan 
ontsteken. Tegenover die overvloed aan 
mensvormige (antropomorfe) beelden staat 
maar een handjevol teksten die een onper-
soonlijke indruk van ‘God’ geven: God als 
Geest, als licht en als liefde. Die ambivalen-
tie in het bijbelse spreken over ‘God’ heeft 
ook wel iets verwarrends. Enerzijds mag je 
‘God’ niet vastleggen in een beeld en an-
derzijds wordt er niet anders gedaan. 

Godsbesef
In alle kringen en cursussen die ik gegeven 
heb waar het thema ‘Godsbeelden’ voor-
bij kwam en waar ik dus vroeg naar wel-
ke beelden mensen nu eigenlijk hadden van 
‘God’, bleek dat veel mensen moeite had-
den om ‘God’ met iets visueels te verbin-
den, een beeld. Misschien is het beter om 
te spreken over ‘Godsbesef’ of ‘Godserva-
ring’ dan over ‘Godsbeeld’, omdat dat laat-
ste woord ‘God’ beperkt tot iets wat je 
voor je kunt zien. Mensen associëren ‘God’ 

met allerlei ervaringen. Met de ervaring van 
de soms bijna ondragelijke schoonheid in 
onze wereld, met de ervaring van omar-
ming en compassie, van opgenomen zijn in 
een geheel, geborgenheid, met de ervaring 
van prachtige en diepgaande ontmoetin-
gen, enzovoort. Deze ervaringen ontsprin-
gen aan of gaan vaak gepaard met verwon-
dering en dankbaarheid. 

Levensgeheim
Onwelwillende buitenstaanders hebben de 
neiging precies te weten wat ‘gelovigen’ zijn 
en wie ‘God’ volgens hen is, namelijk die 
grillige Persoon. Dit wordt dan aan alle ge-
lovigen zonder onderscheid toegedicht om 
er zich vervolgens tegen af te zetten. Heel 
vervelend!
Laten we nogmaals hardop zeggen dat 
‘God’ niet een welomschreven Iets of Ie-
mand is, maar niet meer dan een aandui-
ding van het onuitsprekelijke, het mysterie 
van onze werkelijkheid en ons leven. ‘Le-
vensgeheim’ (Herman Andriessen) vind ik 
wel een mooie vertaling van ‘God’. 

Verandering van Godsbesef
Godsbesef, verbonden met deze of gene 
ervaring, is wel aan verandering onderhe-
vig. Om de een of andere reden hebben de 
mensen die ik tegenkom een minder per-
soonlijk Godsbesef gekregen. Die ontwik-

keling ken ik zelf ook. En het is geen kwes-
tie van beter of minder goed. Er zijn talloze 
mensen die een intieme en persoonlijke re-
latie hebben met een Goddelijk Persoon en 
daarin vertrouwen, rust en inspiratie vin-
den en daar betere mensen van worden. 
Wie ben ik om daarover te oordelen? Zelf 
ben ik ergens anders uitgekomen (zie ook 
het boekje ‘In mij stroomt een rivier’ waar-
in 24 remonstrantse predikanten schrijven 
over wat hen bezielt). Misschien mag je wel 
constateren dat er een ontwikkeling is in 
de westerse samenlevingen waarbij ‘God’ 
minder als Persoon beleefd wordt en meer 
als Iets. Dat wisten we al. Maar betrekke-
lijk nieuw is dat dit Iets vooral in ons mens-
zijn aanwezig is en ervaren wordt, en niet 
zozeer buiten ons. Het mens-zijn heeft, 
breinonderzoek bevestigt dat, onvermoed 
en vaak ongebruikt potentieel. Er zijn zoge-
naamde ‘transpersoonlijke’ ervaringen die 
weliswaar aan onze controle ontsnappen, 
maar zich niettemin keer op keer manifes-
teren in ons. Denk aan de ervaringen die 
ik al noemde en nog meer: onvoorwaarde-
lijke, alles omvattende liefde, onvoorwaar-
delijke vreugde en vertrouwen, enzovoort. 

Eredienst
Als het klopt dat het ‘Godsbesef’ is ver-
anderd, dan wordt het wel hoog tijd om 
teksten te spreken, te bidden en te zingen 
in onze eredienst die recht doen aan die 
veranderingen in plaats van steeds als toe-
hoorder een vertaalslag te moeten maken. 
Punt is wel dat we niemands beleving wil-
len uitsluiten en dat er ten slotte nog maar 
één manier (lees: norm) overblijft om van 
‘God’ te spreken. 

Cursus
In de korte cursus ‘Veranderd Godsbe-
sef’ (7, 14 en 21 februari) en de cursus ‘Ge-
loofsvernieuwing’ (14, 21 en 28 maart, zie 
ook de programmagids) staan we stil bij de 
genoemde ontwikkelingen. Vanzelfspre-
kend bent u van harte welkom. 

Florus Kruyne

Thema: Godsbeelden
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Mededelingen

Kosters gevraagd
Het aantal vrijwillige kosters van onze 
Geertekerk is behoorlijk uitgedund.
Vandaar deze oproep: voel je ervoor kos-
ter te worden of weet je iemand, laat het 
ons weten!
De taken zijn het verzorgen van ‘de koffie’ 
en ‘het geluid’. Eén van beide kan natuur-
lijk ook. En je kunt uiteraard ook aangeven 
wanneer en hoe vaak je maximaal wilt.

Opgeven kan bij Aalke Blindenbach die de 
inzet van de kosters coördineert. 
Zij geeft ook nadere informatie. 
Haar mailadres: Blindenbach@xs4all.nl 
Je kunt je ook opgeven bij Marianne Smits: 
marianne.smits@telfort.nl of 06 - 83 17 10 
78.

Marianne Smits, 2e secretaris RGU

Vrijwilligersmiddag
Een feestelijke middag voor alle vrijwilligers in de Geertekerk op zaterdag  
10 februari, als dank voor hun onbaatzuchtige inzet!
Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen voor de vrijwilligersmiddag, 
dan bent u bij deze van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad, Hans Kapteijn en Marianne Smits

Geef u nu op voor de Beraadsdag!
Over ruim een maand is de Remonstrant-
se Beraadsdag al. Op 10 maart 2018 wordt 
deze gehouden in de Waterstaatskerk in 
Hengelo met als thema ‘Houvast’. Stap in 
de trein of de auto en kom ook naar dit al-
tijd geanimeerde remonstrantenfestijn. Nu 
is het moment om u op te geven! Dat kan 
via de webshop van de website www.re-
monstranten.nl, via de mail info@remon-
stranten.org of telefonisch 030 - 23 16 970. 
Vorig jaar in Delft moesten we mensen te-
leurstellen, dus wees er snel bij. 
Hopelijk heeft het interview met hoofd-
spreker André Droogers – emeritus hoog-
leraar culturele antropologie aan de VU –  
in het vorige nummer van AdRem al uw 
belangstelling getrokken. Als u het onder-
staande, voorlopige, programma bekijkt, 
dan weet u dat u niet mag ontbreken. 
Meer informatie vindt u op de aparte pa-
gina over de Beraadsdag op onze website, 
www.remonstranten.nl/beraadsdag-
2018-houvast/.

Programma 

Ochtend
André Droogers houdt een inleiding over 
de verhouding tussen spel, macht en religie. 
Hij wil de spelende mens in Bijbel, dogma-
tiek en geloofsbeleving rehabiliteren. Het 
leven als spel leert ons dat tolerantie een 
kernwaarde is. Immers, de regels van mijn 
spel zijn anders dan die van jouw spel. Ie-
der heeft zijn eigen waarheid. Na de inlei-
ding is de zaal aan de beurt. 

Middag
In de middag organiseren wij twee rondes 
van vijf workshops: 
A1  Film als nieuw houvast, door Amber de 

Rooij en Koen Holtzapffel 
A2  Zoektocht naar zinvol leven, door 

Claartje Kruijff (onder voorbehoud)
A3  Workshop tekenen of schilderen, bege-

leider wordt gezocht
A4  Zingeving bij daklozen, een bezoek aan 

het Leger des Heils Hengelo, met erva-
ringsdeskundige Ed de Jong

A5  Houvast in de liefde, door ‘liefdesfilo-
soof’ Jan Drost, auteur van de boeken 
‘Het romantisch misverstand’ en ‘Als de 
liefde voorbij is’.

B1  Hoe kunnen remonstrantse kerken 
groene kerken worden?, door Geloof 
& Samenleving

B2  Houvast in muziek, heerlijk zingen on-
der de bezielende leiding van predikant 
Kirsten Slettenaar

B3  Houvast in de mystiek, een spirituele 
tocht met Petra Galama

B4  Geeft Prediker ons houvast?, bijbels 
leerhuis met Johan Goud

B5  Houvast in poëzie, samen gedichten le-
zen en bespreken met André Droogers

De afsluiting van de dag wordt verzorgd 
door een pianist en een zanger van de Ne-
derlandse Reisopera, die zijn zetel in En-
schede heeft. Zij voeren muziek uit waarin 
het thema ‘houvast’ tot uitdrukking komt. 

Aandachtig op 
weg naar Pasen 
In de week van 19 tot 23 februari biedt 
de Nikola-kommuniteit in samenwer-
king met de RGU een bezinningspro-
gramma aan. We verzamelen iedere 
dag bij de voordeur van de Kommuni-
teit (Maliesingel 63, Utrecht) om 19.00 
uur voor een korte meditatie van een 
half uur. Sommige meditaties doen we 
wandelend, andere in de kapel. Er zijn 
inspirerende teksten en er is veel stil-
te. De ervaring leert dat het heel fijn 
is om zo een week met elkaar op te 
trekken en je te bezinnen op wat de 
veertigdagentijd voor je betekent.
Voel je vrij om mee te doen, ook als je 
niet alle avonden kunt. 

Indien je – voorafgaand aan de medita-
tie – mee wilt eten, dan graag 24 uur 
van tevoren contact opnemen met de 
Kommuniteit: tel.: 030 2314184. Kos-
ten: € 5 per maaltijd. Op woensdag 
wordt er niet gezamenlijk gegeten.
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Even voorstellen..
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is 
Susanne van der Sluijs. Afgelopen septem-
ber ben ik gestart aan het Remonstrants 
Seminarium. Onderdeel van het seminari-
umjaar is een stage van vier à vijf maanden 
binnen een Remonstrantse kerk. Ik ben blij 
dat ik een aantal maanden in uw kerk mag 
meelopen zodat ik het werk in en rondom 
de kerk kan leren kennen. Het mooie van 
een kerkgemeenschap vind ik dat er zoveel 
activiteiten zijn, niet alleen op zondag, maar 
juist ook door de week. Ik ben benieuwd 
naar de sfeer, de kringen, de inhoud van de 
kerkdiensten en schuif graag als toehoor-
der en deelnemer aan bij activiteiten. Mijn 

grootste hobby is klassieke muziek en ik 
wil dan ook zeker een keer komen luiste-
ren naar de cantorij en me verder verdie-
pen in de liturgie. 
Ik heb theologie/geestelijke verzorging ge-
studeerd aan de Universiteit Utrecht en 
ben op dit moment kerkelijk werker in 
Soest, waar ik vooral ouderenpastoraat 
doe. 
De komende maanden hoop ik veel men-
sen te ontmoeten en verder inzicht te krij-
gen in de vele facetten van het predikant-
schap. Ik verheug me op de samenwerking 
met de predikanten en met u allen. 

Susanne van der Sluijs  

De Vrijzinnige Lezing
De Vrijzinnige Lezing wil vernieuwende theologie onder de aandacht brengen en zo stem geven aan (post)moderne 
vrijzinnigheid en bijdragen aan hedendaags geloven. Theoloog Frits de Lange houdt de tweede Vrijzinnige Lezing, 
waarin hij op zoek gaat naar een radicaal nieuw begin voor de christelijke theologie. 

‘De theologie leidt voortdurend schip-
breuk in haar pogingen de christelijke tra-
ditie te doen landen in de hedendaagse 
cultuur.’ Dietrich Bonhoeffer schreef al in 
1945: ‘De mensen kunnen, zoals ze nu zijn, 
eenvoudigweg niet meer religieus zijn.’ Het 
klassiek-kerkelijke dogma bleef echter lei-
dend voor de mainstreamtheologie van de 

twintigste eeuw. Vrijzinnig verzet daarte-
gen heeft nauwelijks een alternatief kun-
nen bieden, aldus De Lange. “In het spoor 
van Bonhoeffer wil ik daarom verkennen 
of een radicaal nieuw begin mogelijk is 
voor de christelijke theologie. Deze blijft 
draaien om Jezus van Nazareth, maar in de 
overtuiging dat we verraad aan hem ple-

gen als we opnieuw een religie van hem 
maken.” 

Frits de Lange (1955) is hoogleraar Ethiek 
aan de Protestantse Theologische Universi-
teit (PThU) in Groningen en buitengewoon 
hoogleraar systematische theologie en ec-
clesiologie aan de faculteit Godgeleerdheid 
van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-
Afrika). Onlangs verscheen van zijn hand 
het boek ‘Heilige onrust’ dat in de christe-
lijke wereld voor de nodige ophef zorgde. 

Praktische informatie: 
Datum:  16 maart 2018
Locatie:   Geertekerk, Geertekerkhof 23, 

Utrecht
Tijd:   de lezing begint om 20.00 uur, de 

kerk is open  
vanaf 19.30 uur

Kosten:   € 10; studenten, minima en leden 
van de Geertekerk € 5

Opgave:  via www.devrijzinnigelezing.nl 
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Komende activiteiten
Activiteiten, die binnenkort starten (zie ook het programmaboekje)

Oriëntatiecursus
Deze cursus geeft je meer inzicht in de Remonstranten, geloven 
en de Bijbel. En er is ruimte te onderzoeken wat dit voor jou kan 
betekenen. 
Deze cursus van zes avonden onder leiding van ds. Alleke Wie-
ringa daagt je uit je af te vragen wat je zoekt, te ontdekken wat je 
inspireert en te kijken waarover je meer wilt weten. 
Data en locatie: op dinsdag 6 en 20 maart, 3 en 17 april en 8 en 15 
mei, om 19.45 uur, Geertekerk. 
Kosten: € 30. 

Gespreksgroep Reizen en rusten
Op drie avonden 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. Het is vooral 
geestelijke beweging die ons doet leven.
In ons leven kunnen we de beweeglijkheid en de moed om weg te 
trekken niet missen: een gestrand huwelijk, een ernstige ziekte, een 
schijnbaar uitzichtloze situatie die ons vasthoudt, belet om verder 
te gaan. Wij weten dat er geen toekomst kan zijn zonder durf om 
in beweging te komen. Ook in het geloofsleven. Velen ervaren dat 
de oude vertrouwde beelden en tradities niet meer voldoen. Het 
oude knelt. Maar durven we ook het oude en vertrouwde los te 
laten en weg te trekken uit vastgegroeide ideeën en jarenlang ge-
koesterde waarheden?

We kunnen als mensen in beweging komen, we kunnen op weg 
gaan en aankomen. Uiteindelijk gaat het om de dynamiek tussen 

rust en beweging. Deze twee blijven elkaar afwisselen. 
Irene Kool, theoloog en coach is onze reisleidster. 
Data en locatie: dinsdag 6 maart, 3 april en 8 mei, van 20.00 tot 
22.00 uur, Gerrit Rietveldhof 15, Utrecht
Opgave: marianscheltema@gmail.com

Aandachtig op weg naar Pasen
In de kapel van de Nikola-Kommuniteit (Maliesingel 63 te Utrecht) 
komen we in de week voorafgaand aan de stille week (19 tot 23 
maart) van 19.00 tot 19.30 uur bijeen voor een korte meditatie. 
Als je mee wilt eten geef je dan hiervoor tijdig op bij de Nikola-
Kommuniteit, telefoon: 030 - 231 41 84 (zie ook pag. 13).

Kennismaken met A.J. Heschel
Heschel is een van de in-
vloedrijkste theologen/fi-
losofen van de twintigste 
eeuw. Vanuit zijn theo-
logische overtuiging stelt 
hij: “Nog verraderlijker 
dan het kwaad zelf is een 
houding van onverschillig-
heid ten opzichte van het 
kwaad.” 
Onder leiding van ds. Alle-
ke Wieringa gaan we deze 
overtuiging nader onder-
zoeken. 
Data en locatie: dinsdag 10 
april om 20.00 uur en dins-
dag 5 juni om 14.00 uur, 
bovenkamer van de Geertekerk. Opgave: alwieringa@icloud.com

Cursus Geloofsvernieuwing 
Kunnen we de vrije ruimte van geloven die er nu is, nader verken-
nen, ontdekken en soms ook bewust betreden? Thema’s: ’Condi-
tionering en vrijheid in het bidden’, ‘Nostalgie en passende lied-
teksten’ en ‘De Bijbel, wat laat je achter en wat neem je mee?’
Leiding: ds. Florus Kruyne
Data: woensdag 14, 21 en 28 maart, van 20.00 tot 21.30 uur.
Opgave: voor maandag 12 maart: kruyne@planet.nl
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Diaconale Geluiden en collectes
Commissiesamenstelling
Na het vertrek van Joan Schmidt heeft Ari-
na de Heer zich bij ons gevoegd; we zijn 
heel blij met haar komst. Op 3 december is 
zij bevestigd. Verder nam Constant Henkel 
in januari afscheid als penningmeester van 
de diaconie. Hij droeg zijn taak over aan 
Hans van Commenee, die in het voorjaar 
lid van de diaconie werd. Van 25 juni tot 
1 december is Constant afwezig. Daarna 
neemt hij zijn lidmaatschap van de diaconie 
weer op, zonder opnieuw penningmeester 
te worden.

Collectes in de afgelopen tijd

Stichting Madilo (3 december)
Op 3 december is de opbrengst van de 
collecte van € 350 naar stichting Madilo 
(www.madilo.org) gegaan. Speerpunt van 
Madilo is de gezondheidszorg en het on-
derwijs verbeteren voor de inwoners van 
Ankify, een vissersdorp op Madagaskar. We 
ontvingen per omgaande al een dankmail! 

Stichting Gered Gereedschap (kerstavond 24 
december)
De collecte op kerstavond voor Stichting 
Gered Gereedschap (www.geredgereed-
schap.nl) bracht € 515 op. De stichting 
richt zich op het opknappen en herbestem-
men van afgedankt gereedschap en naaima-
chines. In Nederland verschaft dit zinvol 
werk voor kwetsbare groepen en elders 
krijgen mensen de kans een vak te leren 

en uit te oefenen. Het gaat jaarlijks om zo’n 
100.000 stuks gereedschap, die verspreid 
worden over scholen en ontwikkelingsor-
ganisaties in Afrika, Azië of Zuid-Amerika. 
Heeft u zelf nog gereedschap over? Kijk 
dan op de site.

Straatpastoraat (Eerste Kerstdag 25 decem-
ber)
De collecte van Eerste Kerstdag met een 
opbrengst van € 795 is naar het Straatpas-
toraat Utrecht gegaan. Pastorale zorg voor 
(voormalig) daklozen en verslaafden is het 
werk van Wieke de Wolff, straatpastor, 
en een groep vrijwilligers. Zij bezoeken de 
mensen op straat, in ziekenhuis en gevan-
genis; ze bidden met wie dat wil, ze verzor-
gen vieringen en bij overlijden een waardig 
afscheid. Als u op de computer ‘Straatpas-
toraat Utrecht’ intoetst, vindt u verschil-
lende sites met info.

Stichting COME (7 januari)
Stichting Communication Middle East kreeg 
op 7 januari € 380 van de RGU. COME 
faciliteert ontmoetingen tussen Palestijnse 
en Joods-Israëlische jongeren door jaar-
lijks een 11-daags dialoogseminar op Cy-
prus (neutraal terrein) te organiseren. Doel 
is om de perspectieven van de deelnemers 
te verbreden en bij hen ‘de vijand’ te huma-
niseren. Op www.stichting-come.nl leest u 
dat COME met deze aanpak het beoogde 
doel glansrijk haalt. COME kreeg in decem-
ber ook een jaarbedrag van de RGU en be-
dankte ons hier hartelijk voor.

Opbrengst kerstattentie 
Traditiegetrouw gingen in de adventstijd 
aparte inzamelbussen rond voor de men-
sen in detentiecentrum Zeist die wachten 
op de uitslag van hun asielaanvraag of hun 
uitzetting. De € 560 is onder de bewoners 
verdeeld. Men kon het naar eigen behoef-
te besteden.

Komende collectes

Op 4 februari is de collecte bestemd voor 
Amnesty International en op 4 maart voor 
Auntie Rosette, waarover u hieronder iets 
kunt lezen.

Auntie Rosette (4 maart a.s.)
De Stichting Auntie Rosette laat 24 kinde-
ren uit Kamahuri, Uganda naar school gaan. 
Het initiatief hiertoe is begonnen bij Roset-
te. Toen de Nederlandse Stefanie in 1999-

2000 in Uganda werkte, vroeg Rosette aan 
Stefanie haar schoolgeld te betalen, omdat 
zij wees was en haar familie geen geld had. 
Met hulp van Stefanie en enkele anderen 
hebben Rosette en twee nichtjes hun ba-
sisschool, middelbare school en vervolg-
opleiding voltooid. Steeds meer nichtjes 
en neefjes vroegen hun Auntie Rosette of 
zij ook naar school mochten. De stichting 
maakt dit nu al zes jaar mogelijk. 
De kinderen zijn blij en dankbaar. Leu-
ke verhalen over hun voorrecht om naar 
school te gaan en andere info vindt u op 
www.auntierosette.com.

In het spotlicht: Peace Brigades International
Als RGU steunen we jaarlijks een aantal 
projecten met een substantieel bedrag van-
uit het vermogen van de Diaconie. Via de-
ze rubriek informeren we u daarover. Dit 
keer is dat Peace Brigades International 
(www.peacebrigades.nl).
Verdedigers van mensenrechten kunnen 
een beroep doen op PBI voor begeleiding 
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naar rechtszaken, openbare spreekbeur-
ten en andere voor hen gevaarlijke situa-
ties. Het initiatief ligt bij deze mensen zelf, 
en voorwaarde is dat ze georganiseerd en 
vreedzaam te werk gaan. Behalve begelei-
ding kunnen ze ook scholing krijgen, on-
der meer op juridisch vlak en op het gebied 
van communicatie. De aanpak van PBI ken-
merkt zich door objectiviteit. PBI mengt 
zich niet in conflicten, kiest geen partij en 
nagelt niemand aan de schandpaal. PBI is 
aanwezig, hetzij door de inzet van vrijwil-
ligers ter plekke, hetzij door het openbaar 
maken van cijfers over onrecht. 16 landen-
groepen, waaronder PBI Nederland, wer-
ven en trainen vrijwilligers, zorgen voor 
aandacht voor het werk van de mensen-

rechtenverdedigers en werven fondsen. PBI 
Nederland krijgt drie jaar lang € 750 per 
jaar van de RGU.
Van februari t/m april komt op uitnodiging 
van PBI een mensenrechtenverdedigster uit 
Colombia naar Nederland. Zij heeft als fo-
cus kinderrechten van kindsoldaten, meis-
jes en inheemse kinderen. Hoogstwaar-
schijnlijk komt ze op zondag 18 februari om 
12.00 uur na de kerkdienst in de Geerte-
kerk voor een Engelstalig interactief praatje 
tijdens een Geertecafé. Houdt u de site en 
de mededelingen in de gaten!  

Namens de Diaconale Commissie,  
Marijke Kools

Schrijfactie Amnesty: leger executeert zeven 
mannen in Brazilië

Tijdens een veiligheidsoperatie van poli-
tie en leger in de sloppenwijken van Sao 
Goncalo in Brazilië werden zeven man-
nen neergeschoten. De kans is groot dat 
deze moorden onbestraft blijven. 

Sinds oktober 2017 geldt in Brazilië een 
wet die bepaalt dat militairen alleen nog 
maar mogen worden berecht door mili-
taire rechters. Dit geldt dus ook voor mi-

litairen die schuldig zijn aan het schenden 
van mensenrechten, zoals het executeren 
van burgers. Dat is in strijd met het in-
ternationaal recht omdat militaire recht-
banken niet onafhankelijk zijn. 

Het leger wordt vaak ingezet om de ta-
ken van de politie over te nemen in de 
grote steden van Brazilië. Duizenden 
mensen zijn al omgekomen door ex-

treem geweld van leger en politie. Door 
deze wet neemt de straffeloosheid van 
zulke misdaden toe.

De schrijfactie voor Amnesty is op zon-
dag 25 februari. De Braziliaanse autori-
teiten worden opgeroepen onderzoek te 
doen naar de moorden en ervoor te zor-
gen dat de verdachten worden berecht.

Werkgroep Amnesty International
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za 3 februari Scratchdag Requiem Fauré, 
oefenen vanaf 10.30 uur, uitvoering om 
20.00 uur, alles in de Geertekerk
ma 5 februari Dansmeditatie, o.l.v. Nelien 
van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk
wo 7 februari Gesprekskring Christelijke 
spiritualiteit en levenskunst, van 10.00 tot 
12.00 uur, West-Betuwe, informatie en 
opgave bij Teun van Dorp
wo 7 februari Cursus Veranderd Gods-
besef, o.l.v. ds. Florus Kruyne, van 20.00 tot 
22.00 uur in de Geertekerk, informatie en 
opgave bij ds. Florus Kruyne
za 10 februari Workshop Boetseren in 
de veertigdagentijd, van 10.00 tot 16.00 
uur, kosten € 50,-, informatie en opgave bij 
ds. Alleke Wieringa.
ma 12 februari Gesprekskring Grenze-
loos, gezamenlijk lezen van een boek, 20.00 
uur in Utrecht, informatie bij Ineke Ludik-
huize
di 13 februari High Tea, luchtige bijeen-
komsten rond filosofische, literaire of 
spirituele teksten, o.l.v. ds. Heine Siebrand, 
15.30 uur in de Geertekerk
wo 14 februari Cursus Veranderd Gods-
besef, o.l.v. ds. Florus Kruyne, van 20.00 tot 
22.00 uur in de Geertekerk, informatie en 
opgave bij ds. Florus Kruyne
do 15 februari Van Kaft tot Kaft? In ge-
sprek over mooie en spannende geschrif-
ten in de Bijbel, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 
10.00 uur in de Geertekerk, informatie en 
opgave bij ds. Alleke Wieringa
zo 18 februari (hoogstwaarschijnlijk, 

zie pag. 17) Geertecafé met Colombi-
aanse mensenrechtenverdedigster i.s.m. 
Peace Brigades International. Zie website  
www.geertekerk.nl.
ma 19 februari Dansmeditatie, o.l.v. Ne-
lien van Doorn, 10.00 uur in de Geerte-
kerk
ma 19 februari Leeskring ‘Mak’, over Ne-
derlandse of vertaalde buitenlandse litera-
tuur, 14.00 uur, informatie bij Ellen Edelman 
ma 19 februari Jungiaans denken en wer-
ken, laatste van drie avonden, o.l.v. Marij-
ke Kools
di 20 februari Bijbelkring Zeist, o.l.v. ds. 
Heine Siebrand, 14.00 uur in Zeist, opgave 
bij Gonnie Goustra
di 20 februari Gespreksgroep God ont-

moeten in Paulus (Rowan Williams), o.l.v. 
ds. Alleke Wieringa, van 19.30 tot 21.30 
uur in de vergaderruimte van de Gerefor-
meerde Kerk, Emmalaan 2, Geldermalsen, 
informatie en opgave bij Teun van Dorp 
wo 21 februari Middagkring met vervoer 
Houten, een verdiepend gesprek aan de 
hand van het boek ‘De weg van de mens’ 
van Martin Buber, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 
14.00 uur in Houten, informatie en opgave 
bij Cor Stolk
wo 21 februari Cursus Veranderd Gods-
besef, o.l.v. ds. Florus Kruyne, van 20.00 tot 
22.00 uur in de Geertekerk, informatie en 
opgave bij ds. Florus Kruyne
ma 5 maart Leeskring Filosofie Houten, 
20.00 uur in Houten, informatie bij Ello 
Weits 
di 6 maart Oriëntatiecursus, o.l.v. ds. Al-
leke Wieringa, van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Geertekerk, informatie en opgave bij ds. 
Alleke Wieringa
di 6 maart Gesprekskring Reizen en rus-
ten, o.l.v. Irene Kool, van 20.00 tot 22.00 
uur te Utrecht, opgave bij Marian van 
Leeuwen
wo 7 maart Gesprekskring Christelijke 
spiritualiteit en levenskunst, van 10.00 tot 
12.00 uur, West-Betuwe, informatie en op-
gave bij Teun van Dorp
ma 12 maart Gesprekskring Grenzeloos, 
gezamenlijk lezen van een boek, 20.00 uur 
in Utrecht, informatie bij Ineke Ludikhuize
di 13 maart High Tea, luchtige bijeenkom-

Agenda
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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 uur
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, Ineke Ludikhuize, 
Barbara Schouten, Marianne Speck-
mann. Eindredactie: Lisette Korteling 
en Kjeld Rinsma.
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt 
rond 24 maart 2018. Kopij inleveren 
uiterlijk op woensdag 7 maart 2018 
vóór 12.00 uur

Adressen en colofonAgenda (vervolg)
sten rond filosofische, literaire of spirituele 
teksten, o.l.v. ds. Heine Siebrand, 15.30 uur 
in de Geertekerk
di 13 maart Gespreksgroep: God ont-
moeten in Paulus (Rowan Williams) o.l.v. 
ds. Alleke Wieringa, van 19.30 tot 21.30 
uur in de vergaderruimte van de Gerefor-
meerde Kerk, Emmalaan 2, Geldermalsen, 
informatie en opgave bij Teun van Dorp 
wo 14 maart Middagkring met vervoer 
Houten, een verdiepend gesprek aan de 
hand van het boek ‘De weg van de mens’ 
van Martin Buber, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 
14.00 uur in Houten, informatie en opgave 
bij Cor Stolk
wo 14 maart Cursus geloofsvernieuwing, 
o.l.v. ds. Florus Kruyne, van 20.00 tot 21.30 
uur in de Geertekerk, informatie en opgave 
bij ds. Florus Kruyne
vr 16 maart, De Vrijzinnige Lezing, door 
Frits de Lange: ‘Opnieuw beginnen. Radi-
cale theologie tussen vrijzinnigheid en or-
thodoxie’. 20.00 uur in de Geertekerk; zie 
verder www.devrijzinnigelezing.nl
ma 19 maart Leeskring ‘Mak’, over Ne-
derlandse of vertaalde buitenlandse litera-
tuur, 14.00 uur, informatie bij Ellen Edelman
ma 19 maart Aandachtig op weg naar Pa-
sen, van 19.00 tot 19.30 uur bezinning en 
meditatie in de Nikola-Kommuniteit, infor-
matie bij de Nikola-Kommuniteit 
di 20 maart Bijbelkring Zeist, o.l.v. ds. 
Heine Siebrand, 14.00 uur in Zeist, opgave 
bij Gonnie Goustra
di 20 maart Aandachtig op weg naar Pa-
sen, van 19.00 tot 19.30 uur bezinning en 
meditatie in de Nikola-Kommuniteit, infor-
matie bij de Nikola-Kommuniteit
di 20 maart Oriëntatiecursus, o.l.v. ds. 
Alleke Wieringa, van 20.00 tot 22.00 uur 
in de Geertekerk, informatie en opgave bij 
ds. Alleke Wieringa
wo 21 maart Aandachtig op weg naar Pa-
sen, van 19.00 tot 19.30 uur bezinning en 
meditatie in de Nikola-Kommuniteit, infor-
matie bij de Nikola-Kommuniteit,
wo 21 maart Cursus geloofsvernieuwing, 
o.l.v. ds. Florus Kruyne, van 20.00 tot 21.30 
uur in de Geertekerk, informatie en opgave 
bij ds. Florus Kruyne
do 22 maart Aandachtig op weg naar Pa-
sen, van 19.00 tot 19.30 uur bezinning en 

meditatie in de Nikola-Kommuniteit, infor-
matie bij de Nikola-Kommuniteit
do 22 maart Van Kaft tot Kaft? In ge-
sprek over mooie en spannende geschrif-
ten in de Bijbel, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 
10.00 uur in de Geertekerk, informatie en 
opgeven bij ds. Alleke Wieringa
vr 23 maart Aandachtig op weg naar Pa-
sen, van 19.00 tot 19.30 uur bezinning en 
meditatie in de Nikola-Kommuniteit, infor-
matie bij de Nikola-Kommuniteit
wo 28 maart Cursus geloofsvernieuwing, 
o.l.v. ds. Florus Kruyne, van 20.00 tot 21.30 
uur in de Geertekerk, informatie en opgave 
bij ds. Florus Kruyne

di 3 april Dansmeditatie, o.l.v. Nelien van 
Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk
di 3 april Oriëntatiecursus, o.l.v. ds. Al-
leke Wieringa, van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Geertekerk, informatie en opgave bij ds. 
Alleke Wieringa 
di 3 april Gesprekskring Reizen en rusten, 
o.l.v. Irene Kool, van 20.00 tot 22.00 uur 
te Utrecht, opgave bij Marian van Leeuwen
ma 9 april Leeskring Filosofie Houten, in-
formatie bij Ello Weits, 20.00 uur in Hou-
ten 
ma 9 april Gesprekskring Grenzeloos, ge-
zamenlijk lezen van een boek, 20.00 uur in 
Utrecht, informatie bij Ineke Ludikhuize
di 10 april Kennismaking met A.J. Heschel, 
o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 20.00 uur in de 
Geertekerk, informatie en opgave bij ds. 
Alleke Wieringa



Remonstrantse Gemeente Utrecht
Aanvang steeds om 10.30 uur.

4 februari ds. Florus Kruyne, met kamer-
koor
11 februari ds. Martine Wassenaar, Woord 
en tafel
18 februari ds. Alleke Wieringa, met can-
torij
25 februari ds. Petra Galema, veertigda-
gentijd
4 maart ds. Alleke Wieringa, veertigda-
gentijd
11 maart ds. Jaap Marinus, veertigdagen-
tijd en verteluur
18 maart ds. Johan Goud, veertigdagentijd
25 maart ds. Florus Kruyne, veertigda-
gentijd, Palmzondag  
29 maart ds. Heine Siebrand, Witte Don-
derdag, Woord en tafel, met cantorij
30 maart ds. Florus Kruyne, Goede Vrij-
dag, met cantorij 
1 april ds. Alleke Wieringa, Pasen, met 
cantorij
8 april ds. Corrie Vis
15 april ds. Florus Kruyne, Woord en tafel
22 april ds. Alleke Wieringa, met cantorij
29 april ds. Tina Geels 

Remonstrantse werkgroep 
West-Betuwe
RK Sint Suitbertuskerk te Geldermalsen, 
Stationsweg 9, aanvang 09.30 uur.

4 februari mw. ds. A.L. Wieringa 
4 maart dr. K.J. Holzapffel 
29 maart Witte Donderdag HA, 
Aanvang 19:00 uur, ds. J.D. Noest 
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Kerkdiensten Geertekerk concertagenda februari en maart
Bachcantatediensten op 4 februari en  
4 maart. Elke eerste zondag van de maand 
is er om 19.30 uur een Bachcantatedienst. 
In iedere dienst wordt een cantate van J.S. 
Bach gezongen. Het publiek zingt mee met 
het slotkoraal. 
Info: www.bachcantates-utrecht.nl 
Er zijn ook weer uitvoeringen van de Mat-
thäus Passion:
Zondag 4 maart – 19.30 uur door het 
Bach Ensemble Amsterdam; info: www.ba-
chensembleamsterdam.nl 
Zaterdag 17 maart – 20.00 uur door Vi-
vavoce (met onze oud-organist Gonny van 
der Maten); info: www.vivavoce.nl 
Vrijdag 30 maart – 13.30 uur luisteren 
naar het resultaat van een dag oefenen!;  
info: www.passieprojecten.nl 

Andere activiteiten:
Zaterdag 10 februari – 20.15 uur 
Pellegrina Projectkoor en orkest met  
J. Haydn, Die Schöpfung; 
info: projectorkest.pellegrina.net 

Zaterdag 17 februari – van 10.00 tot 
16.00 uur 
Meditatief dansen o.l.v. Brigitte Stuf-
kens-Geerlings. Het thema is: Geef het 
licht eens door; info: www.lacordelle.nl
Zaterdag 24 februari – 15.30 uur
VU-koor met werk van Haydn (Nelson 
Messe) en een première van het stuk Bell 
Moods van Boudewijn Zwart; 
info: www.vukoor.nl 
Zaterdag 10 maart – 16.15 uur 
Crucifixus van Lotti en Caldara (zang en 
orkest); entree gratis
Vrijdag 16 maart – 20.00 uur
De tweede Vrijzinnige Lezing: Frits de  
Lange gaat op zoek naar een radicaal 
nieuw begin voor de christelijke theologie;  
info: www.vrijzinnigenlezing.nl 
Zaterdag 24 maart – van 19.00 tot 23.30 
uur Tango danssalon – Tangodansen in de 
Geertekerk; info: www.tangolazapada.nl 
Dinsdag 27 maart – 20.00 uur Nieuw 
Bach Ensemble met de Johannes Passion; 
info: www.nieuwbachensemble.nl 

Autodienst
Wanneer u op zondag wilt worden op-
gehaald om naar de kerk te gaan kunt 
u contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau via e-mail rgu@geertekerk.nl.  
Of u kunt contact opnemen met Judith 
Fournier via e-mail judithmoesman@
gmail.com of telefonisch: 0343 - 491578 
/ 06 - 45047817.


