
Jaarverslag kerkenraad Remonstrantse Gemeente Utrecht 2017 
 
1. Inleiding 
Voor de Remonstrantse Gemeente Utrecht is 2017 een jaar geweest met, zowel letterlijk als 
figuurlijk, wisselende gezichten en inzichten: letterlijk omdat als gevolg van het besluit om voorlopig 
de vacature, die op 1 januari 2017 is ontstaan door het vertrek van één van de predikanten, niet in te 
vullen dit jaar een groot aantal gastpredikanten is voorgegaan; figuurlijk omdat de kerkenraad steeds 
meer ervan doordrongen is geraakt dat de kernvraag van ons bestaan en voortbestaan als gemeente 
is hoe we enerzijds nieuwe mensen aan ons kunnen binden en anderzijds onze bestaande leden en 
vrienden kunnen blijven (ver)binden. De zoektocht naar een antwoord op deze vraag zal ook in 2018 
worden voortgezet. 
 
2. Samenstelling kerkenraad 
In de ledenvergadering van november zijn Gert-Jan Schmal (voorzitter) en Evert Oudenes (als 
vertegenwoordiger van de Diaconale Commissie ) voor een tweede termijn van drie jaar benoemd als 
lid van de kerkenraad. Daarbij heeft Gert-Jan aangegeven dat hij deze termijn niet zal volmaken en 
zal aftreden zodra er een opvolger voor hem als voorzitter is gevonden. 
In december heeft Titia Thomas vanwege gezondheidsredenen haar lidmaatschap van de kerkenraad 
opgezegd. 
 
3. Bestuursstructuur RGU 
De (beschrijving van de) huidige bestuursstructuur van de RGU is neergelegd in een notitie die 
dateert van april 2015. De kerkenraad heeft zich in het jaarlijkse kerkenraadetmaal onder meer 
gebogen over de vraag of deze nog voldoet, wat verouderd is en wat beter of anders kan of moet. 
De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2018 worden uitgewerkt. 
 
4. Kerkdienst/liturgie 
Er is iedere zondag om 10.30 uur een dienst in de Geertekerk gehouden, zij het met uitzondering van 
23 en 30 juli en 24 december, met verder diensten op stille donderdag, goede vrijdag en 1e kerstdag. 
Op 23 en 30 juli was de Geertekerk gesloten en waren er de gezamenlijke zomerdiensten met de 
Doopsgezinde gemeente Utrecht, terwijl deze diensten op 6 en 13 augustus bij de RGU werden 
gehouden en de Doopsgezinde kerk gesloten was. Op 24 december was er geen dienst maar werd ’s 
avonds een druk bezocht kerstspel opgevoerd. 
De diensten worden in het algemeen goed bezocht, met een aantal bezoekers dat ligt tussen de 80 
en de 120, met uitschieters naar boven en (een enkele keer) naar beneden. Er is maandelijks een 
dienst van woord en tafel. In de diensten is veel aandacht voor muziek; met enige regelmaat treedt 
de Geertecantorij en het Kamerkoor op en incidenteel is er een gastoptreden van één of meer 
muzikanten. 
 
5. Tussentijdse evaluatie Beleidsplan 2014-2019 
De uitvoering van het lopende beleidsplan is - halverwege de periode waarvoor het is vastgesteld - 
geëvalueerd. De conclusie daarvan was dat de doelstellingen die daarin zijn verwoord, zoals het 
verstevigen van onze vaste kern, het versterken van onze wervende kracht en het naar buiten toe 
zichtbaarder worden, nog steeds actueel zijn. 
 
6. Beleid inzake het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag 
De kerkenraad heeft beleid vastgesteld met het oog op het voorkómen en bespreekbaar maken van 
grensoverschrijdend gedrag in de breedste betekenis van het woord. Belangrijk onderdeel daarvan is 
de benoeming van twee vertrouwenscontactpersonen. Enerzijds vormen zij een laagdrempelig 
aanspreekpunten voor meldingen hierover en anderzijds hebben zij tot taak dit onderwerp in het 
algemeen aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken. Dat moet een open klimaat, waarin men 
elkaar kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag, bevorderen.  



 
7. Werkplan vriendenverwerving  
De ervaring die is opgedaan met de vriendenwerving 2016 vormde mede de basis voor het werkplan 
voor 2017. Daarbij is met name weer ingezet op de organisatie van een vijftal miniseminars, waarin 
steeds één thema centraal stond dat op verschillende wijze werd uitgebeeld en toegelicht. 
Op 21 februari is, in het kader van de naderende 2de kamer verkiezingen, een avond georganiseerd 
waarin eerst cabaretier Patrick Nederkoorn zijn voorstelling over de toenemende maatschappelijke 
angst voor terreur speelde, gevolgd door een gesprek met drie lokale politici van CDA, D’66 en 
GroenLinks over de maakbaarheid van veiligheid. 
Op 11 maart is aangesloten bij de Culturele Zondagen die de gemeente Utrecht met enige regelmaat 
organiseert en die deze keer het motto ‘Uitgesproken Utrecht’ kende. In de Geertekerk hield Vincent 
Bijlo een lekenpreek over de verbindingen tussen Luther, Erasmus en de Utrechtse paus Adrianus: 
hoe hebben zij geprobeerd de kerk te hervormen en meer ruimte voor de individuele vrijheid te 
bewerkstelligen 
Op midzomeravond 21 juni was een programma met als thema: ‘…dat is ook liefde’. Hierin was Laura 
van Dolron de centrale gast. 
Op 19 september, Prinsjesdag, ging het over ‘In je bubbel of bij je buren’: wat delen we nog met 
elkaar in een steeds verder verbrokkelde samenleving, met o.a. Joost Röselaers en schrijfster 
Désanne van Brederode. 
Op 21 november was het thema ‘Digi Droom of Digi Doolhof’, over mensenrechten in een 
robottijdperk. 
 
8. Overige programma activiteiten 
Naast de uitvoering van het ledenwerfplan werden de min of meer gebruikelijke programma- 
activiteiten georganiseerd, zoals bijbelkringen in diverse plaatsen, leeskringen en gesprekskringen, 
kind en geloof-groepen voor ouders e. d.  
 
9. Communicatie 
 Met het oog op een meer professionele benadering van de marketing en communicatie - in eerste 
instantie rondom de miniseminars maar ook in breder verband - is op tijdelijk basis een Pr-
medewerker aangetrokken. Deze heeft ook een Communicatieplan opgesteld met tips en 
aandachtspunten over de wijze waarop de RGU zich naar buiten kan presenteren, de doelgroep 
waarop de aandacht gericht kan worden (de groep 40-45+) en de in te zetten middelen. 
 
10. Pastoraat 
Pastoraat is niet alleen het één op één gesprek van predikant en gemeentelid, het traditionele 
huisbezoek. Ook andere contactmomenten tussen predikant en gemeenteleden hebben een 
pastorale dimensie, zoals emailverkeer, aanwezigheid en/of leiding geven aan groepen en cursussen.  
Het professionele pastoraat van de predikanten wordt aangevuld door het onderlinge pastoraat van 
gemeenteleden, via de contactleden, maar ook via groepen zoals de Kind Geloof groepen.  
 
11. Wijkorganisatie 
In 2016 heeft een koerswijziging van het contactwerk plaatsgevonden. Nieuwe leden en vrienden 
krijgen zoals altijd een aanbod van de contactleden tot een kennismakingsbezoek. Dit aanbod kan 
herhaald worden, maar als een nieuw lid/vriend niet reageert, dan laten de contactleden het contact 
in principe rusten. Wanneer desgevraagd er geen behoefte blijkt te zijn aan contact, wordt dit 
vanzelfsprekend gerespecteerd.  
Het verschil met voorgaande perioden is dat contactleden ophouden met ‘achter mensen aanlopen’. 
Dit wordt niet meer van hen verwacht. Nadrukkelijker dan vroeger worden nieuwe leden en vrienden 
zelf verantwoordelijk gehouden voor contact al of niet. Deze werkwijze voorkomt frustratie bij 
contactleden en eerbiedigt de eigen verantwoordelijkheid van nieuwe mensen. Eén en ander is in 
2017 gecontinueerd.  



Het doorlichten van de (15) wijken en regio’s en het samen met de predikanten versterken van de 
kwetsbare wijken en regio’s. , waarmee in 2016 een begin is gemaakt, is dit jaar afgerond, maar blijft 
een punt van aandacht.  
Elk voorjaar vindt een bijeenkomst voor alle centraal contactleden plaats om ervaringen uit te 
wisselen. Eénmaal per jaar kunnen alle contactleden een dagdeel deskundigheidsbevordering 
bijwonen. 
 
12. Diaconie  
In 2017 ondersteunde de Diaconale Commissie 14 projecten in binnen- en buitenland en collecteerde 
zij voor ruim 20 verschillende doelen.  Zo werd in september gecollecteerd voor de slachtoffers van 
de orkaan op Sint-Maarten, werd twee keer samen met kerkgangers boodschappen gedaan voor de 
Voedselbank en werd geld ingezameld voor uitgeprocedeerde asielzoekers in het detentiecentrum in 
Zeist. In oktober organiseerde de diaconie de jaarlijkse Arminiaanse maaltijd voor ruim 40 belang-
stellenden; de opbrengst werd bestemd voor het Smulhuis, waar dak- en thuislozen de maaltijd 
kunnen gebruiken.  Daarnaast bood de diaconie in 2017 aan een klein aantal leden en vrienden van 
de gemeente individuele hulp 
De diaconie ging in gesprek met de Omar al Farouq moskee over een gezamenlijk diaconaal project; 
dit gesprek is nog steeds gaande.  
In de Diaconale Geluiden, die in iedere Geertebrief worden gepubliceerd, communiceert de 
Diaconale Commissie over o.a. de opbrengsten van collectes en worden specifieke projecten in het 
spotlight gezet. 
 
13. Samenwerking 
De RGU neemt deel aan de Utrechtse Stedelijke raad van Kerken (USRK) en aan het Utrechts Platform 
voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR). Verder is de RGU lid van het Buurkerkenoverleg dat in 
2001 door een aantal kleine kerken in de binnenstad van Utrecht is opgericht met het doel elkaar 
(beter) te leren kennen en te bezien wat hen bindt.  
Met de Doopsgezinde gemeente Utrecht is er vanouds een bijzondere band die onder meer tot uiting 
komt in een regelmatig overleg tussen de kerkenraden onderling en de predikanten onderling en 
jaarlijks een aantal gezamenlijke diensten. 
 
De werkgroep Maatschappelijke Dialoog onderhoudt inmiddels al meer dan tien jaar contact met de 
moskee Omar Al Faroek in Utrecht Overvecht. Met enige regelmaat wordt een bijeenkomst 
gehouden in de vorm van een ronde tafel gesprek of een lezing. 
 
14. Jongeren- en studentenwerk 
Eenmaal per maand is er tijdens de kerkdienst crèche voor de allerjongsten. Het verteluur voor 
kinderen uit groep 2 t/m 8 van de basisschool vindt iedere 14 dagen plaats. Voor de oudere jeugd 
van 12-17 jaar is er de Klub die ongeveer acht keer per jaar bijeenkomt. Sinds enkele jaren beschikt 
de RGU over een jongerenwerker die de Klub begeleidt en daarbij ook de ouders zoveel mogelijk 
betrekt. 
De RGU is voorts aangesloten bij het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU). De 
inbreng van de RGU wordt steeds bepaald aan de hand van de concrete activiteiten, zoals bij de UIT-
dagen, de jaarlijkse introductie dagen voor nieuwe studenten. 
 
                                   ---------------------------------------------------------------- 


