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NB. Voor cursussen en een aantal gespreksgroepen wordt van deelnemers die geen lid of vriend van
de RGU zijn een financiële bijdrage gevraagd. Mocht dit voor u een probleem zijn, aarzel dan niet dit
aan te geven bij de coördinator of leiding van de cursus.
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VEERKRACHT
Het sleutelwoord van het jaarprograma 2018-2019 is
Veerkracht.
Veerkracht is de energie om op moeilijke of ingewikkelde dagen
toch weer op te staan en nieuwe wegen in te slaan. Het is je niet
op je kop laten zitten en toch steeds weer vooruit willen.
Veerkracht is creativiteit. Waar je eerst geen uitweg zag of
waar het vuur uitgedoofd leek, vind je opeens een onverwachte
mogelijkheid. Een weg naar buiten.
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in het zwembad. Als je echt durft te springen, geeft die een
enorme opwaartse kracht mee. En kom je verder en hoger
dan je dacht. Als je de veerkracht vindt, kan die je op nieuwe
plekken brengen die je niet had voorzien.
Veerkracht is eindig. Energie, creativiteit, leervermogen, durf:
ze kunnen stuk lopen op de realiteit. Soms is het donker, zwaar,
pijnlijk en zit de deur echt op slot. En is er geen slotenmaker
die de sleutel maken kan. En hoe dan verder?

Veerkracht is te leren. Van anderen, van verhalen. Ook uit de
Bijbel. Het Joodse volk, dat blijft hopen en zoeken naar het
Beloofde land. Jezus, die mensen steeds weer aanspoort
nieuwe wegen te zoeken; die je aanmoedigt om alle overbodige
ballast achter je te laten.

Veerkracht: ze komt in vele vormen en maten. In de
cursussen, gesprekskringen en de zondagse vieringen van
de Remonstrantse Gemeente Utrecht gaan we dit jaar de
mogelijkheden en beperkingen verkennen. En we hopen dat jij
in of om de Geertekerk mee doet op deze verkenningstocht.
We zijn benieuwd.

Veerkracht is de durf vaste antwoorden en oude patronen los
te laten en nieuwe een kans te geven. Het is als de springplank

Op een veerkrachtig jaar.
Programmacommissie Geertekerk
5

programmagids vol inspiratie geertekerk 2018-2019

programmagids vol inspiratie geertekerk 2018-2019

WELKOM BIJ DE
REMONSTRANTEN
GELOOF BEGINT BIJ JOU

vinden de Remonstranten. Door de dingen die je in je leven
meemaakt, door de vragen die dit oproept en de antwoorden
die je al doende ontdekt, ontwikkel je een eigen idee (of
vermoeden) over wat voor jouw leven en geloof waardevol en
inspirerend is.
Zo zijn er bij de mensen in onze gemeente vele soorten
geloofsaccenten te vinden: mensen die ‘gewoon’ christelijk
geloven, anderen met meer feeling voor filosofie, meditatie,
creativiteit, actie of natuurbeleving. Ook de predikanten hebben
zo hun eigen accenten.
Geloven is iets wat voortdurend in ontwikkeling is. We
worden uitgedaagd door maatschappelijke vragen, en ook
ontwikkelingen in ons eigen leven kunnen ons van gedachten
doen veranderen.
We vinden het uiterst belangrijk om ieders verhaal met
hetzelfde respect en dezelfde interesse te benaderen.
Graag zoeken we samen met jou een weg. Jouw weg. En
samen kunnen we elkaar op ideeën brengen. We doen dit
in kerkdiensten, gesprekskringen, rituelen en in wat dit
programma u verder biedt.

IEDEREEN WELKOM

Eigenlijk zou het overbodig moeten zijn om te vermelden,
maar toch even voor de zekerheid: je seksuele voorkeur of
geaardheid maakt ons niet uit. Het gaat om de mens die
je bent. Om dat kracht bij te zetten vieren we jaarlijks rond
11 oktober (Coming out dag) ‘Coming Out Sunday’ omdat
seksuele diversiteit nog lang niet in alle kerken normaal is. Zie
ook de bijzondere vieringen in dit boekje en op de website.
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EÉN OP ÉÉN

Een privégesprek met één van de predikanten behoort ook tot
de mogelijkheden. Dan is er in vertrouwelijkheid alle aandacht
voor wat je bezig houdt. Zij zijn professioneel geschoold in
luisteren, vragen en raadgeven waar nodig. De gesprekken zijn
altijd strikt vertrouwelijk. Onze predikanten zijn telefonisch en
per e-mail te bereiken om een afspraak te maken (zie achterin
dit boekje).

RITUELEN

Doop Je kunt je kindje bij ons laten dopen. Het zal gedoopt
worden als ‘kind van God’ en het wordt niet automatisch lid
van de Remonstranten. Zo wordt het vrij gelaten om later
zelf te kiezen welke levensbeschouwelijke richting hem of
haar het meeste aanspreekt. Het kan ook gebeuren dat je
als volwassene het verlangen hebt om gedoopt te worden –
en ook dat kan. We gaan er vanuit dat je daarvóór nog niet
gedoopt bent. Je kunt je hiervoor opgeven bij één van de
predikanten. We bereiden in samenspraak de doop en de
kerkdienst voor.
Trouw Als je je huwelijk of je levensverbintenis wilt laten
inzegenen ben je welkom bij ons. Dat geldt voor mannen
mannen, ....etc. Neem contact op met één van onze
predikanten en ze zullen samen met jullie een voor jullie
passende feestelijke viering voorbereiden. In de kerk of op
locatie; ‘klassiek kerkelijk’ of met een open blik op andere
levensbeschouwelijke tradities.
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Rouw Onze predikanten zijn ervaren in het begeleiden van een
familie als er iemand gaat overlijden of overleden is. U kunt
hen vragen om de laatste momenten samen in iemands leven
te begeleiden, als bijvoorbeeld euthanasie of palliatieve sedatie
aan de orde is. Samen met hen kunt u de uitvaart vormgeven.
Dit kan in de kerk, in het uitvaartcentrum, of waar gewenst. De
(niet-)religieuze wensen en diversiteit aan achtergronden in uw
familie worden uiteraard altijd gerespecteerd.
Anders Soms is het nodig om een andere gebeurtenis in het
leven te vieren of te gedenken. Bijvoorbeeld bij een scheiding
of bij de herbevestiging van een trouwbelofte, kunnen we met
je bedenken hoe je dat in een betekenisvol ritueel vorm wilt
geven.
De tafel is open In onze kerkdiensten vieren we maandelijks
een symbolische maaltijd met een beetje brood en een slokje
wijn/druivensap. Het zogenaamde ‘avondmaal’. Zo denken we
terug aan Jezus van Nazareth en hoe hij ons opriep om ons
leven met elkaar te delen. Het liefst komen we samen om de
tafel – want alle mensen moeten eten! Iedereen die dit graag wil
is welkom om mee te doen, of je nu bij een kerk hoort of niet.
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PROGRAMMA

EENMALIG

MINISEMINARS

Drie bruisende, informatieve en interactieve avonden waarin
het thema Veerkracht vanuit verschillende gezichtspunten
verkend wordt, door sprekers, kunstenaars en in gesprekken.
Het programma volgt via de website www.geertekerk.nl en via
de Geertebrief. Noteer alvast de volgende data:
Dinsdag 30 oktober: de (veer)kracht van verhalen
Woensdag 13 februari: veerkracht bij ziekte of zorgen
Mei 2019 400 jaar Remonstranten, een verhaal over veerkracht

DE ARMINIAANSE MAALTIJD

Eten voor het goede doel. Ontmoet elkaar tijdens een gezellige
warme maaltijd voor en door leden en vrienden. En dat onder
het toeziend oog van Arminius, de theoloog die aan de wieg
van de Remonstranten stond.
Datum: vrijdag 19 oktober Tijd: 18.00 uur Organisatie
Diaconale Commissie Opgave: e romba0482@planet.nl
T 0346 211557

DE VRIJZINNIGE LEZING 2019

Theo Hobson is een jonge Britse theoloog en kunstenaar, die
actief is op het grensgebied tussen christendom en seculier
humanisme. Hij is sterk politiek geëngageerd en op zijn website
staan video’s en foto’s van zijn acties. De lezing is in het Engels.
Datum: 15 maart Tijd: 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur)
Kosten: € 5,- voor leden en vrienden van de Geertekerk meer
informatie: theohobson.wordpress.com en
www.devrijzinnigelezing.nl
8
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VERTELVOORSTELLING “ZIT ER NOG REK IN?”

als ‘veerkracht’. Zowel het Palestijnse volk als het Joodse volk
hebben op veel plekken een bijzondere veerkracht ontwikkeld om
trouw te blijven aan hun kernwaarden. Vanuit beide invalshoeken
verdiepen we ons in de kracht die mensen tot vrede aanzet.

Datum: Dinsdag 26 maart Tijd: 20.00 uur Plaats: Geertekerk
Kosten: geen

DatA: woensdag 19 september en 3 oktober Tijd: 19.30 –
22.00 uur Plaats: Bovenkamer Geertekerk Kosten: € 10,(leden en vrienden van de RGU gratis) Leiding/coördinatie:
Corrie Vis, Remonstrants predikant werkzaam als geestelijk
verzorger in het Diaconessenhuis. Opgave: vóór 15 september
e corrievis@ziggo.nl t 06 55538937

Een avond met verhalen, geschiedenis en muziek rond het
thema rekkelijk en precies toen en straks. Een voorstelling van
Marijke Broekhuijsen in het kader van 400 jaar Remonstranten.

CURSUSSEN
DANSMEDITATIE OP MAANDAGOCHTEND

Het jaarthema ‘veerkracht’ laat zich heel direct voelen
in beweging op muziek. Met zowel (kring) dans als vrije
improvisaties op diverse soorten muziek ben je anderhalf uur
lang gericht op direct ervaren en minder denken. In de dansen
en oefeningen kun je, alleen en met anderen, ontdekken wat
jou beweegt. Geen danservaring nodig.
DatA najaar 2018: maandag 3 en 17 september, 1, 15 en
29 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. voorjaar
2019: maandag 14 en 28 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18
maart, 1 april (onder voorbehoud), 15 en 29 april, 6 en
20 mei Tijd: 10.00 – 11.30 uur, met koffie/thee na afloop
Kosten: Najaar 2018: € 98,- inclusief koffie en thee. Voorjaar
2019, afhankelijk van 10 of 11 bijeenkomsten € 108,- of € 118,inclusief koffie en thee. Leiding/coördinatie: Nelien van
Doorn (zie www.dansenmetnelien.nl) Opgave: ook voor een
proefles e nelienvandoorn@hotmail.com T 06 26832289 of
0347 320115

VEERKRACHT IN DE JOODSE EN
PALESTIJNSE LITERATUUR

Wat kan ons aanzetten tot vrede?
Aan de hand van filmfragmenten en passages uit de literatuur
van zowel Joodse schrijvers (Amos Oz en David Grossman)
als Palestijnse schrijvers (Sumaya Farhat en Susan Abulhawa)
wordt het begrip ‘veerkacht’ verkend in de Israëlische en
Palestijnse samenleving. Het Arabische begrip ‘sumud’ dat
vaak vertaald wordt als ‘standvastigheid’ kun je ook vertalen
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DE MEDITATIEPROEVERIJ

Een introductiecursus in de beoefening van Aandacht &
Compassie
In drie avonden maken we kennis met meditatie. Wat is het,
hoe werkt het en wat doet het? We praten erover en proeven
ervan middels oefeningen. Hand in hand met de meditatie (of
training van aandacht, Mindfulness) is er de compassie: een
milde, barmhartige benadering van de anderen en onszelf.
Aandacht & Compassie vormen een edel tweetal. Ze zijn niet
van gisteren, maar oeroud en universeel toegankelijk. Ze zijn
een goede ondergrond voor bewust, ethisch en spiritueel leven.
Precies dat wat we willen zijn als geloofsgemeenschap.
1e avond Meditatie (inhoudelijk), relatie tot gebed, en een
eerste ‘proeverij’
2e avond Meditatie (historisch), relatie tot compassie, praten
en proeven
3e avond Meditatie (wetenschappelijk), Aandacht &
Compassie samen, praten en proeven
DatA: woensdag 26 september, 10 en 17 oktober Tijd: 20.00
– 21.30 uur Deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Kosten: € 15,- (leden en vrienden van de RGU gratis) Leiding:
ds. Florus Kruyne Opgave: vóór maandag 24 september
e fkruyne@planet.nl t 030 2368873
11
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‘MULTIPLE RELIGIOUS BELONGING’

Over flexibel geloven
Een interessant religieus verschijnsel: een kwart van onze
samenleving voelt zich thuis bij meerdere religieuze tradities.
Dat tref je aan zowel onder kerkelijke mensen (ook in de
Geertekerk) als onder niet-kerkelijken. Een voorbijgaande
mode? Verwarring scheppend combineren? Een diepgaande en
vruchtbare verbinding? De religieuze stijl van de toekomst?
Data: donderdag 1, 15 en 22 november Tijd: 14.00 – 16.00
uur Deelnemers: minimaal 7 en maximaal 12 Kosten: € 15,(voor leden en vrienden RGU gratis) Leiding: ds. Florus Kruyne
Opgave: vóór maandag 29 oktober
e fkruyne@planet.nl t 030 2368873

DE HEILIGE NACHTEN

Bezinnen in de twaalf nachten tussen eerste kerstdag en drie
koningen
De twaalf heilige nachten zijn een tussentijd waarin de tijd voor
je gevoel stil staat. Het zijn de donkerste nachten van het jaar
en daarom zijn ze heel geschikt voor bezinning. Je kunt daar
op vele manieren vorm aan geven. Op avond 1 een inleiding
op het fenomeen van deze 12 heilige nachten, op avond 2
gaan we bedenken hoe wij zelf vorm aan deze nachten willen
geven en maken er een plan voor. Dan volgen de twaalf heilige
nachten als vanzelf en komen we daarna – in januari – nog
één keer bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen.
Data: woensdag 12 december, 19 december, 9 januari Tijd:
20.00 – 21.45 uur Plaats: Bovenkamer Geertekerk Kosten:
€ 15,- (leden en vrienden van de RGU gratis) Leiding:
ds. Alleke Wieringa Opgave: e alwieringa@icloud.com
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JUNGIAANS DENKEN EN WERKEN: INTRODUCTIE

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. Er wordt o.a. gewerkt met teksten
uit de Bergrede.
Data: dinsdag 8 januari, 29 januari, 19 februari
Tijd: 19.30 – 22.00 uur Plaats: Geertekerk, de Opkamer
Deelnemers: 6 – 10 Kosten: € 15,- (voor leden en
vrienden van de RGU gratis) Leiding: Marijke Kools,
Jungiaans filosofisch therapeut en bioloog, werkzaam als
verpleegkundige in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht
Opgave: e marijkekools@planet.nl (onderwerp: Jung-cursus
RGU1) T 030 2751760

BEWUSTWORDING MET JUNG: VERDIEPING

Voor wie na de Introductiecursus meer van en over Jung wil
leren
In deze avonden worden begrippen verder uitgediept en
worden nieuwe begrippen uit de psychologie van Carl
Gustav Jung geïntroduceerd. Theorie en toepassing van het
Jungiaanse gedachtegoed wisselen elkaar af. Soms wordt
gebruik gemaakt van Bijbelteksten.
Data: dinsdag 12 maart, 2 en 23 april Tijd: 19.30 – 22.00
uur Plaats: Geertekerk, de Opkamer Deelnemers: 6 – 10
Kosten: € 15,- (voor leden en vrienden van de RGU gratis)
Leiding: Marijke Kools, Jungiaans filosofisch therapeut en
bioloog, werkzaam als verpleegkundige in het Bartholomeus
Gasthuis in Utrecht Opgave: e marijkekools@planet.nl
(onderwerp: Jung-cursus RGU2) T 030 2751760
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GESPREKSKRINGEN
ORIËNTATIECURSUS 2019

Geloven begint bij jou, volgens de Remonstranten
Geloven begint bij jou. Dat is de slogan van de Remonstranten.
Maar wat begint er dan? En wat zijn nu precies de
Remonstranten? De Oriëntatiegroep geeft je de gelegenheid
daar achter te komen en met anderen na te denken over je
eigen inspiratiebronnen, geloof & levensbeschouwing. In de
uitwisseling met anderen kom je meestal verder. Om enkele
thema’s te noemen: veranderend Godsbesef; ‘multiple religious
belonging’; Jezus, rijp voor het oud papier of inspirerend leraar;
menselijke geest – goddelijke geest, etc. Uiteindelijk komt ook
de vraag aan de orde, in alle vrijheid, of je zelf vriend of lid van
de Remonstranten wilt worden.
Data: woensdag 13, 20 en 27 maart, 3, 10 en 24 april Tijd:
20.00 – 22.00 uur Locatie: Geertekerk, Bovenkamer of
Opkamer Kosten: € 25,- Leiding: ds. F. Kruyne Opgave: voor
maandag 11 maart e fkruyne@planet.nl

LEESKRING ‘PELGRIM 2.0’

Samen al lezend op pad
De Groningse ethicus en theoloog Frits de Lange ziet de
moderne gelovige als een ‘pelgrim 2.0’: het gaat niet om de
bestemming, maar om de reis – om het in beweging komen.
Op je reis kom je ook de christelijke traditie tegen. Welke rol
speelt deze in een tijd zonder vaststaande zekerheden? Hoe
oriënteer je je in het leven? De Lange doet verslag van zijn
persoonlijke zoektocht en presenteert een ‘minimal theology’.
Wat zorgt ervoor dat je de ene voet voor de andere blijft zetten?
De deelnemers leiden om de beurt een hoofdstuk in.

Data: maandag 10 september, 8 oktober, 29 oktober, 19
november en 10 december 2018 Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: eerste bijeenkomst in de Geertekerk; vervolgens bij
deelnemers thuis. Kosten: aanschaf Frits de Lange, Heilige
onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie, Ten Have
Amsterdam 2017 Coördinatie: Hetty Zock Opgave:
e t.h.zock@rug.nl t 06 22301975

LEESKRING ‘MAK’

In deze kring lezen we Nederlandse literatuur en tevens
(vertaalde) boeken van buitenlandse schrijvers. De leden van
deze kring dragen zelf titels aan en dat leidt voor de anderen
vaak tot mooie verrassingen. Het jaarthema ‘veerkracht’ past
goed bij de literatuur die wij lezen. Nieuwe lezers zijn welkom
in onze kring.
DatA: iedere derde maandagmiddag van de maand. Eerste
bijeenkomst 17 september Tijd: 14.00 – 16.00 uur Plaats:
afwisselend bij één van de deelnemers thuis Kosten: geen
Leiding: Ellen Edelman Opgave: e edelman.deheer@planet.nl
t 030 6962448
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LEESKRING ‘FILOSOFIE’

Boeken uit de ‘schatkamer van de filosofie’ of met een actueel
filosofisch thema
Zo lazen we in het afgelopen seizoen ‘Dwalen in het
Antropoceen’ van René Ten Bos, gevolgd door ‘Kunstmatig van
nature’ van Jos De Mul. In juni wordt het komende programma
vastgesteld. We lezen telkens enkele hoofdstukken; iedere
deelnemer bereidt (een gedeelte van) een hoofdstuk voor.
Van de deelnemers wordt enige voorkennis verwacht van de
geschiedenis/thema’s van de filosofie.
Datum: maandag 24 september, (maandelijkse)
vervolgbijeenkomsten in overleg Tijd: 20.00 – 22.00 uur
(in overleg mogelijk vroeger) Locatie: Geertekerk Leiding:
Deelnemers bereiden bij toerbeurt een gedeelte van een avond
voor Kosten: Aanschaf van de te bespreken boeken Opgave:
Cor Stolk e cor.stolk@casema.nl t 030 6375899

BIJBELKRING ZEIST

In gesprek naar aanleiding van (Bijbel)verhalen
Onder de inspirerende leiding van Ds. Heine Siebrand en naar
aanleiding van (Bijbel)verhalen ontstaan levendige gesprekken
die de veerkracht in ons wakker maken.
Data: dinsdag 18 september, 16 oktober, 20 november,
18 december, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei.
Aanvang: 14.00 uur Plaats: Recreatiezaal van De
Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist Kosten: € 25,(leden en vrienden van de RGU gratis) + eenmalig € 3,50 voor
koffie en thee. Leiding: ds. Heine Siebrand Opgave: mevr.
Gonnie Groustra E groustra@12move.nl T 030 6974486
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BIJBELKRING VECHTSTREEK

Door verhalen uit de Bijbel te lezen en erover te praten
inspireren we elkaar
6 karakteristieke gelijkenissen – Jezus en de Joodse traditie
staan dit jaar centraal.
Data: dinsdag 2 oktober, 6 november, 4 december,
15 januari, 12 februari, 12 maart. Tijd: 10.00 – 11.30 uur.
Locatie: wisselend bij deelnemers thuis. Kosten: € 25,(leden en vrienden van de RGU gratis) Leiding: Ds. Alleke
Wieringa Opgave: Mattie van der Slikke
E mvanderslikke@simpc.nl T 0346 284954

VAN KAFT TOT KAFT

Wijsheid vinden in de Bijbel en net er buiten
We zijn nog niet uitgekeken op Jezus Sirach. Deze
eerbiedwaardige wijsheidsleraar (die helaas niet in elke Bijbel
terechtgekomen is) snijdt voldoende onderwerpen aan die
onze (eigen)wijsheid prikkelen. Nieuwe meedenkers kunnen
zonder meer instappen. We praten je bij!
Data: donderdag 4 oktober, 8 november, 13 december,
10 januari, 7 februari, 7 maart Tijd: 10.00 – 11.30 uur Plaats:
Geertekerk, Zuidfoyer Kosten: € 25,- (leden en vrienden van de
RGU gratis) Leiding: ds. Alleke Wieringa Inlichtingen en
opgave: e alwieringa@icloud.com
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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 lekkernijen.
Data: dinsdag 9 oktober, 13 november, 11 december, 12
februari, 12 maart, 9 april en 14 mei Tijd: 15.30 – 16.45
uur Plaats: Geertekerk Kosten: geen Leiding: ds. Heine
Siebrand Opgave: marianscheltema@gmail.com,
t 030 2522756

GESPREKSGROEP ‘GRENZELOOS’

Gesprekken over allerlei meer of minder religieuze
onderwerpen
Iedereen kan een onderwerp inbrengen en zelf een avond
voorbereiden. Soms lezen en bespreken we het hele seizoen
een boek dat iemand van ons aandraagt. De leeftijd van de
leden is zeer uiteenlopend: van 34 tot 80 jaar.
DatA: 2e maandag van de maand. Eerste bijeenkomst op
10 september Tijd: 20.00 – 22.00 uur Plaats: wisselend,
vrijwel altijd in Utrecht Kosten: geen Opgave: Ineke Ludikhuize
e ludikhuize@gmail.com
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AVONDKRING ZEIST

Aan het gesprek met elkaar, over door geloof en zingeving
geïnspireerde boeken, ontlenen we onze veerkracht
Leidraad is dit seizoen het boek van de Braziliaanse schrijver
Paulo Coelho, Als een rivier, een bundel verhalen die zich goed
lenen voor debat. De ideeën en filosofieën die aan de orde
komen sluiten direct aan bij het verlangen van lezers die op
zoek zijn naar hun eigen weg en naar nieuwe manieren om de
wereld te begrijpen. Zelfverwerkelijking is het centrale thema in
Coelho’s werk.
Datum: eerste samenkomst: donderdag 27 september 2018
Tijd: 20.00 uur Plaats: eerste bijeenkomst Paul en Judith
Fournier, Marmontweg 38 in Austerlitz, Daarna maandelijks bij
een van de leden thuis Kosten: aanschaf van te bespreken
boek: Paulo Coelho, Als een rivier, Uitgeverij De Arbeiderspers
B.V. ISBN9789029564243 Leiding/coördinatie: Ellen
Edelman-de Heer en Judith Fournier-Moesman Opgave:
e judithmoesman@gmail.com T 0343 491578 of 06 45047817

REGIOKRING DOORN E.O.

Deze kring is een combinatie van studie en verdieping,
gesprek en ontmoeting
Voorlopig hebben we nog werk aan het boekje ‘Houvast’ van
Koen Holzappfel. Wanneer ons het houvast duidelijk is, kiezen
we waar we verder mee willen.
Data: donderdag 20 september, 25 oktober, 6 december,
17 januari, 21 februari, 21 maart Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Ten huize van mevr. M.A. Boumeester,
Wijngaardsesteeg 2, Doorn Kosten: € 25,- (leden en
vrienden van de RGU gratis) Leiding: ds. Alleke Wieringa
Inlichtingen en Opgave: dhr. G. Waller e waller@planet.nl
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GENERATIES
DE KLUB (12 T/M 18 JAAR)

De eigen Klub voor de middelbare schooljeugd
Zo’n acht keer per jaar komen deze jongeren bijeen om samen
iets te ondernemen en met elkaar bij te praten over wat hen
bezighoudt en beweegt. De bijeenkomsten worden geleid
door de jongerenwerker. Het jaar wordt afgesloten met een
kamp, het beste programmaonderdeel van het jaar! En dit jaar
beginnen we met een startweekend!

Startweekend:
datA: vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 september plaats:
Casella in Hilversum Opgave: bij Rachelle van Andel
e jongerenwerk@geertekerk.nl

KIND EN GELOOF 1995

Kring voor ouders van adolescenten (16 – 21 jaar)
In deze gespreksgroep worden onderwerpen besproken die,
direct of indirect, te maken hebben met de geloofsopvoeding.
Daardoor kom je vrij snel bij de onderliggende vragen: wat
geloof ik zelf en wat vind ik belangrijk. We delen ook onze
ervaringen, met betrekking tot ‘loslaten’ nu de kinderen gaan
uitvliegen en over onze rol als ouders nu de kinderen voor
belangrijke levenskeuzes staan zoals studie, relatie en werk.
DatA: eerste bijeenkomst op dinsdag 25 september,
vervolgbijeenkomsten nog nader te bepalen. Tijd: 20.15 –
22.15 uur Plaats: bij een van de deelnemers thuis. Kosten:
geen Leiding/coördinatie: Barbara Schouten Opgave:
e barbara.schouten@planet.nl T 030 2515753

JONGE REMONSTRANTEN UTRECHT (25 – 40 JAAR)

Een netwerk van generatiegenoten binnen de Geertekerk
Het is leuk en belangrijk om leeftijdgenoten te ontmoeten in
de kerk, een plek waar je nadenkt over de belangrijke zaken
in het leven. Dit is de kerk van de ‘ Jonge Remonstranten
Utrecht’. We ontmoeten elkaar 1x per maand na kerkdiensten
en organiseren daarnaast op onregelmatige basis themaactiviteiten en sociale bijeenkomsten. Zo kunnen we je helpen
als je nieuw in de kerk bent en nog niet veel mensen kent. De
communicatie verloopt via een nieuwsbrief en WhatsAppgroep waarvoor je je kan aanmelden.
Gezamenlijk vormen we dit netwerk en iedereen kan zelf
bepalen wat hij of zij er uit wil halen of bij wil dragen. Laten
we samen zorgen dat er nog veel moois voortkomt uit deze
vrolijke chaos.
Coördinatie: Pieter Bons en Roosmarijn Luiken
E jonge.remonstranten@geertekerk.nl
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GESPREKSKRING ‘VERZILVERING VAN DE
VERGRIJZING’

Een gesprekgroep voor ‘zilverlingen’ vanaf 70 jaar
We worden steeds ouder. Hopelijk lang vitaal, maar ooit
komen toch de gebreken, een kleinere horizon en grotere
kwetsbaarheid. Met ouderen boven de 70 jaar houden we ons
bezig met de vragen van het ouder worden; praktische vragen
rondom alle veranderingen in de zorg of rond een testament.
Wie komt er voor mij op als ik het zelf niet meer kan? En
natuurlijk ook immateriële- geloofsvragen, morele dilemma’s
– wat is het verhaal van mijn leven – wat kan ik daarvan voor
mijzelf en anderen ‘verzilveren’? Hoe ga ik om met verval,
verlies, afscheid, met vragen rondom voltooid leven of orgaan–
donatie? De ‘zilverlingen’, zoals de deelnemers van onze groep
zichzelf noemen, blijken een grote verborgen veerkracht te
bezitten. Ook na vier jaar is elke bijeenkomst weer verrassend
nieuw. Per keer bepalen we welke twee thema’s (praktisch of
‘geestelijk’) we een volgende keer bespreken.
Data: vrijdag 5 oktober en 16 november en 2 data in het
voorjaar. Tijd: 14.00 – 16.00 uur Plaats: Bartholomeus
Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht, waar twee van onze
deelnemers wonen Kosten: geen Leiding: Annelies Oldeman
en Jan-Willem Nieuwenhuijsen Informatie en opgave:
e a.olde.man@kpnmail.nl

NB: De bestaande groep ‘Zilverlingen’ is zo uitgedijd dat
besloten is een nieuwe groep te starten. Data voor deze nieuwe
groep worden bekend gemaakt in de Geertebrief en op de
website.
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ZONDAG IN DE
GEERTEKERK
OVERZICHT VIERINGEN
Bijna iedere zondag is er om 10.30 uur 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 www.geertekerk.nl in de gaten.
predikant
AUGUSTUS

bijzonderheden

5 Martine
Do-Re in Re*)
Wassenaar
12 Ellen de Boom Do-Re in Re*)
19 Alleke Wieringa
26 Johannes
MaglianoTromp

SEPTEMBER 2 Yvonne
Hiemstra
9 Alleke Wieringa Startzondag
16 Florus Kruyne
Vredeszondag
23 Arie Nico
Interreligieuse dienst
Verheul
30 Alleke Wieringa Woord & Tafel
OKTOBER

7 Florus Kruyne
Coming Out Sunday
14 Alleke Wieringa Jubileum Cantorij
21 Pieter Dronkers
28 Corrie van
Egmond

22

*) gezamenlijke dienst met Doopsgezinden in de Geertekerk

cantorij / verteluur /
crèche
Geertecafé
kamerkoor/verteluur

cantorij/verteluur/
crèche
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predikant
NOVEMBER 4
11
18
25

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MAART

bijzonderheden

Joost Röselaers
Florus Kruyne
Woord & Tafel
Alleke Wieringa Dopen
Florus Kruyne
Laatste zondag
kerkelijk jaar

2 Gerke van Hiele 1e advent
9 Alleke Wieringa 2e Advent
16 Florus Kruyne
3e Advent
Woord & Tafel
23 Reinhold Philipp 4de advent
24 Alleke Wieringa Kerstavond, kerstspel
aanvang 19.30 uur
25 Florus Kruyne
Kerstmorgen
30 Peter
Kattenberg

predikant
verteluur

verteluur/crèche

MEI

cantorij
JUNI

Alleke Wieringa Nieuwjaarsontvangst
Florus Kruyne
Woord & Tafel
vacant
Alleke Wieringa

verteluur/crèche
cantorij
verteluur

3
10
17
24

vacant
Florus Kruyne
Woord & Tafel
Alleke Wieringa dopen
vacant

kamerkoor
verteluur/crèche
verteluur/crèche
kamerkoor

3 Florus Kruyne
10 Alleke Wieringa 40 dagen tijd
40 dagen tijd
40 dagen tijd
40 dagen tijd

APRIL

verteluur/crèche
kamerkoor

6
13
20
27

17 Pieter Dronkers
24 Corrie van
Egmond
31 Florus Kruyne
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cantorij
cantorij/verteluur/
crèche

kamerkoor/verteluur

bijzonderheden

7 vacant
40 dagen tijd
14 Alleke Wieringa Palmzondag
18 Florus Kruyne
Witte Donderdag
aanvang 19.30 uur
19 vacant
Goede Vrijdag
aanvang 19.30 uur
21 Alleke Wieringa Pasen
28 Florus Kruyne
5
12
19
26

vacant
Alleke Wieringa
Florus Kruyne
Woord & Tafel
Dienst zonder
predikant

2 vacant
9 Florus Kruyne
Pinksteren
en Alleke
Wieringa
16 vacant
Woord & Tafel
23 vacant
30 Alleke Wieringa

JULI

7
14
21
28

Vacant
Alleke Wieringa
Do. Predikant
Do-Re in Do**)
Do. Predikant
Do-Re in Do**)

AUGUSTUS

4
11
18
25

vacant
vacant
vacant
vacant

SEPTEMBER 1 vacant
8 vacant

verteluur/crèche
cantorij
cantorij
cantorij/verteluur/

verteluur/crèche

cantorij/verteluur/

kamerkoor
verteluur

verteluur/crèche

Do-Re in Re*)
Do-Re in Re*)

Startzondag

verteluur / crèche

*) gezamenlijke dienst met Doopsgezinden in de Geertekerk
**) gezamenlijke dienst met Doopsgezinden in Doopsgezinde kerk
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ROND DE VIERINGEN
CRÈCHE VOOR KINDEREN VAN 0 T/M 4

Samen spelen tijdens de dienst
Tijdens de dienst is er ruimte om te spelen. Afhankelijk van de
leeftijd van de aanwezige kinderen maken we gebruik van de
Kom in de Kring methode. Maar vaak zijn de kindjes zo klein
dat ze vooral willen spelen en rondkijken.
Data: Zondag: 9 september, 14 oktober, 18 november,
2 december, 13 januari, 17 februari, 10 maart, 14 april, 21 april,
19 mei, 9 juni, 14 juli Tijd: 10.20 uur, voor de start van de
dienst Plaats: Geertekerk in een van de kamers boven in de
kerk. Leiding: De leiding bestaat voornamelijk uit ouders van
crèchekindjes. We streven ernaar om elke keer twee leiding te
hebben. Coördinatie: Madelief Brok
E madeliefbrok@gmail.com t 06 43431017
Opgave: niet nodig

VERTELUUR VOOR KINDEREN IN DE
LEEFTIJD VAN 5 – 12 JAAR

Hier worden belangrijke verhalen en thema’s uit de Bijbel en
andere wereldreligies besproken
Samen met leeftijdgenootjes 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 en tekenen. Bijzondere diensten, zoals
Jong en Ouddiensten en doopdiensten maken de kinderen
voor een deel mee.
Data: Zondag 9 september, 23 september, 14 oktober,
4 november, 18 november, 2 december, (NB: 9, 16 en 23
december repetitie Kerstspel, daarom geen apart Verteluur ),
13 en 27 januari, 17 februari, 10 en 31 maart, 14 en 21 april,
19 mei, 9 juni en 30 juni, 14 juli Tijd: zondag tijdens kerkdienst
10.30 – 11.30 uur Plaats: Geertekerk Coördinatie: Mariken
Hanke van Peursem Opgave: E mhankevp@gmail.com
T 030 2446556 / 06 24433059

NABESPREKEN VIERING

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.
Crina van Belzen of Stien Hoogerbrugge neemt het voortouw.
Vaak maken zij een verslag, waarin een doorkijkje wordt
gegeven van de nabespreking en van belangrijke aspecten uit
de overdenking. Zij sturen dit per mail aan belangstellenden
(crinavanbelzen@kpnmail.nl).
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BIJZONDERE VIERINGEN
VREDESWEEK

Van 15 t/m 23 september is de Vredesweek. Dit jaar is het
thema ‘Generaties voor vrede’. Op twee momenten zal de
Vredesweek dit jaar gestalte krijgen in de Geertekerk
Zondag 16 september is het Vredeszondag: een dienst,
voorbereid in samenwerking met de vredeswerkgroep, met
aansluitend een Geertecafé.
Zondag 23 september is er een interreligieuze viering in de
Geertekerk. Gemeentelid ds. Arie-Nico Verheul zal deze dienst
voorbereiden en leiden samen met leden van de RGU en van
de Omar al Farouq moskee in Overvecht, waarmee de RGU al
meer dan 10 jaar contact heeft. Na deze viering bestaat de
mogelijkheid om vanaf 13.00 uur aan te sluiten bij de Walk of
Peace. Een wandeling van het moskeeplein in Lombok naar
de Domkerk via kerken, moskeeën en andere plekken van zorg
en aandacht, o.a. langs de Vredespaal bij de Geertekerk. Een
wandeling vol ontmoetingen en activiteiten.

COMING OUT SUNDAY

Coming Out Day is jaarlijks op 11 oktober. Op zondag
7 oktober besteden we hier aandacht aan tijdens onze eigen
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?
Datum: maandag 17 september Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Geertekerk Leiding: ds. Florus Kruyne Opgave:
e fkruyne@planet.nl of t 030 2368873
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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
de concrete plannen de komende tijd de Geertebrief en de
website van de cantorij, www.geertecantorij.nl.
Repetities koor: (data onder voorbehoud)
zondag 9 december 12.00 uur – ca. 13.00 uur
zondag 16 december 12.00 uur – ca. 13.00 uur
zondag 23 december 12.00 uur – ca. 13.00 uur
maandag 24 december, tijden in overleg
Repetities orkest: (data onder voorbehoud)
zondag 16 december 12.00 uur – ca. 13.30 uur
maandag 24 december, tijden in overleg
DatA: repetities voor acteurs etc. worden in overleg
vastgesteld. De kinderen repeteren meestal tijdens de diensten
(zie onder verteluur). Generale repetitie op 24 december
‘s middags, daarna een gezamenlijke maaltijd. Uitvoering
maandagavond 24 december om 19.30 uur. Leiding: Ineke
Ludikhuize (spel) en Maarten van der Bijl (muziek), Opgave:
zangers, instrumentalisten en volwassen acteurs bij Nel Moen
e hjntmoen@kabelfoon.nl of T 030 6883303 Kinderen bij
Mariken Hanke van Peursem e mhankevp@gmail.com
T 030 2446556 / 06 24433059. Omdat het stuk jaarlijks
speciaal geschreven wordt is het fijn als je je zo tijdig mogelijk
opgeeft.
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MUZIEK & ZANG
DatA: wekelijks op donderdag (verandert mogelijk in de loop
van het seizoen naar maandag) Tijd: 21.00 – 22.30 uur
Plaats: normaliter in de kerkzaal van de Geertekerk, incidenteel
in de Fundatie van Renswoude (Agnietenstraat 5) of op het
Landelijk Bureau van de Remonstranten (Nieuwegracht 27A),
actuele informatie op www.geertecantorij.nl Deelnemers:
12 – 24 Kosten: maandelijks € 20,- Leiding: Maarten van der
Bijl Opgave: Maarten van der Bijl t 06 24765863 of
e cantor@geertekerk.nl

GEERTECANTORIJ

De cantorij van de Geertekerk bestaat uit ongeveer dertig
enthousiaste leden en zingt ongeveer tien keer per jaar
in de diensten. Het koor repeteert het hele seizoen door
op donderdagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur, met
uitzondering van sommige vakanties. Na de repetitie wordt
er gezamenlijk wat gedronken. Iedereen die het leuk vindt om
te zingen kan meedoen. Wie niet wekelijks kan/wil repeteren
maar wel af en toe wil zingen, kan op projectbasis (aantal
repetities + dienst) deelnemen. Kijk voor meer informatie op
www.geertecantorij.nl.
EENMALIGE

DatA: wekelijks donderdag Tijd: 19.30 – 21.00 uur Plaats:
normaliter in de kerkzaal van de Geertekerk, incidenteel in
de Fundatie van Renswoude (Agnietenstraat 5) of op het
Landelijk Bureau van de Remonstranten (Nieuwegracht 27A),
actuele informatie op www.geertecantorij.nl Kosten: jaarlijkse
vrijwillige bijdrage Leiding: Maarten van der Bijl Opgave: via
Serra Schouwstra t 035 6020580 of e salourens@box.nl of
Maarten van der Bijl t 06 24765863 of
e cantor@geertekerk.nl

KAMERKOOR VAN DE GEERTECANTORIJ

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.
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ACTIVITEIT

JUBILEUM VAN DE CANTORIJ

De cantorij bestaat veertig jaar! Dit willen we vieren in de dienst
van 14 oktober. Alle (oud)leden en betrokkenen anderszins
zijn van harte welkom dit jubileum mee te vieren tijdens deze
dienst met aansluitend wat uitgebreider koffiedrinken en een
concertje. Wie mee wil zingen in het koor kan als projectlid
meedoen op de donderdagen na de startzondag.
Data: repeteren: donderdagen 13, 20 en 27 september, 4
en 11 oktober uitvoering 14 oktober Tijd: 19.30 – 21.00
uur Plaats: normaliter in de kerkzaal van de Geertekerk,
incidenteel in de Fundatie van Renswoude
(Agnietenstraat 5) of op het Landelijk Bureau van de
Remonstranten (Nieuwegracht 27A), actuele informatie op
www.geertecantorij.nl Kosten: geen Leiding: Maarten van
der Bijl Opgave: via Serra Schouwstra t 035 6020580
e salourens@box.nl of Maarten van der Bijl t 06 24765863 of
e cantor@geertekerk.nl
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EENMALIGE
ACTIVITEIT

CANTORIJ IN ÉÉN DAG

Voor de startzondag van het seizoen 2018-2019 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.
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WIJKEN EN
REGIO’S

Data: zaterdag 8 september (en zondag 9 september) Tijd:
zaterdag 15.00 – 17.30 uur met aansluitend een borrel
zondag 9 september 9.00 uur repetitie, koffie, 10.30 uur
aanvang dienst Leiding: Maarten van der Bijl Opgave: vóór 8
september bij Marian van Leeuwen-Scheltema
e marianscheltema@gmail.com of t 030 2522756

EENMALIGE
ACTIVITEIT

De Remonstrantse Gemeente Utrecht is verdeeld in wijken
en regio’s. Eén keer per jaar is er in iedere wijk een avond,
waarop leden en vrienden elkaar, de wijkpredikant en een
lid van de kerkenraad kunnen ontmoeten. Het jaarthema
‘veerkracht’ staat centraal en daarnaast is er ook alle ruimte
voor kennismaking en gesprek over het reilen en zeilen van de
Remonstrantse Gemeente Utrecht.

MUZIEKMIDDAG

Sommige gemeenteleden musiceren in huiselijke kring, alleen
of in allerlei formaties. Op de muziekmiddag is de kerk een
open podium voor hen allemaal en kan er veel. Onder leiding
van Maarten van der Bijl wordt een programma samengesteld.
Er kan gebruik gemaakt worden van de vleugel en evt. het
orgel. Bespeelt u een instrument, zingt u of schrijft u gedichten
of wilt u een hapje verzorgen... laat het gerust weten. Uiteraard
is ook publiek van harte welkom.
Datum: zondag 20 januari Tijd: na de dienst kan gerepeteerd
worden of geluncht in de stad, de middag begint om 14.30
uur en duurt tot uiterlijk 16.30 uur, afhankelijk van het aantal
bijdragen Deelnemers: 8 - 40 Kosten: collecte na afloop
Leiding: Maarten van der Bijl Opgave: via Maarten van der Bijl
t 06 24765863 of e cantor@geertekerk.nl
uiterlijk 14 januari.

32

WIJK- EN REGIOAVONDEN NAJAAR 2018

Datum

Contactpersonen

Plaats

wo 19 september
di 2 oktober
do 4 oktober
di 9 oktober

Ds. Florus Kruyne
Ds. Alleke Wieringa
Ds. Alleke Wieringa
Ds. Alleke Wieringa

di 23 oktober
wo 24 oktober
wo 31 oktober
di 6 november
wo 7 november
do 8 november
wo 21 november
do 22 november
wo 12 december
do 13 december

Ds. Alleke Wieringa
Ds. Alleke Wieringa
Ds. Florus Kruyne
Ds. Alleke Wieringa
Ds. Florus Kruyne
Ds. Florus Kruyne
Ds. Florus Kruyne
Ds. Florus Kruyne
Ds. Florus Kruyne
Ds. Florus Kruyne

Bunnik e.o. (incl. Driebergen)
West Betuwe
De Bilt / Bilthoven
Amerongen / Maarn / Doorn / Wijk bij
Duurstede
Kanaleneiland / Oog in Al
Vechtstreek
Zeist
Wilhelminapark
Binnenstad
Hoograven / Lunetten
De Meern e.o.
Tuindorp
Utrecht Noord / Overvecht
Nieuwegein e.o.
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REMONSTRANTEN
HOUTEN

DatA: woensdagen 10 oktober, 14 november, 12 december,
16 januari, 13 februari en 13 maart. Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Boekdrukkersgilde 59, Houten Leiding: Ds. Alleke
Wieringa Opgave: Cor Stolk e cor.stolk@casema.nl
t 030 6375899

GEERTEKERKGANG

Wie in Houten woont en wel eens naar een dienst in de
Geertekerk in Utrecht zou willen, samen met anderen uit
Houten, kan met ons meerijden (per fiets of per auto of
met de trein).
DatA: Elke 1e zondag van de maand Tijd: Vertrek tussen
9.30 en 10.00 uur Plaats: Tussen Houten en de Geertekerk
Opgave: Cor Stolk e cor.stolk@casema.nl t 030 6375899

GESPREKSKRINGEN
MIDDAGKRING (MET VERVOER)

Op een aantal woensdagmiddagen komen oudere
remonstranten en belangstellenden uit Houten bijeen om
met elkaar te spreken over een actueel en/of meer filosofisch
getint onderwerp. Ontmoeting en inbreng vanuit ieders
levenservaring staan centraal. Na afronding van Bubers’ ‘De
weg van de mens’ (nog één hoofdstukje te gaan), kiezen we
een nieuw onderwerp. Zo nodig zorgen we voor vervoer van/
naar de middagkring. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het
seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijk etentje.
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GESPREKSAVONDEN WAARDEN IN BEWEGING

De tien geboden in gesprek met de moderne filosofie
De filosoof Hans Achterhuis en emeritus hoogleraar
Franse taal en letterkunde Maarten van Buuren hebben een
lezenswaardig boek geschreven over de Tien Geboden, de
morele basis van het oude Israël.
Wat als je de Tien Geboden in gesprek brengt met moderne
filosofen als Spinoza, Nussbaum of Arendt? Of met onze
geseculariseerde post-christelijke cultuur en levensgevoel?
Het inspirerende verhaal leent zich voor een open gesprek.
Literatuur: Hans Achterhuis & Maarten van Buuren, Erfenis
zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien
geboden, Lemniscaat: Rotterdam 2017, € 19,95
Data: dinsdag 25 september, 6 november en 4 december
2018 Tijd: 19.30 – 21.30 uur Plaats: Vergaderruimte,
Gereformeerde Kerk Geldermalsen, Emmalaan 2, Geldermalsen
Kosten: € 15,- , leden en vrienden gratis Leiding: Dr. Heine
Siebrand Opgave: Teun van Dorp e teun.vandorp@planet.nl
t 0345 549538
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REMONSTRANTEN
WEST BETUWE
GESPREKSKRINGEN
CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT EN LEVENSKUNST

Elk seizoen, en dat al sinds vele jaren, werden er in de WestBetuwe twee gespreksochtenden gehouden onder leiding
van ds. G.J.J. Van Hiele. Na zijn vertrek zetten wij deze
traditie voort met onze predikant mw.ds. Alleke Wieringa. De
gesprekken op deze vaak zeer inspirerende ochtenden gaan
veelal over spiritualiteit en levenskunst.

Data: woensdag 20 februari en 20 maart 2019 Tijd:
10.00 – 12.00 uur Plaats: Venue, Duindoornstraat 33A,
Geldermalsen Deelnemers: maximaal 15 Kosten: € 10,(leden en vrienden van de RGU gratis) Leiding: mw. ds. Alleke
Wieringa Opgave: Teun van Dorp e teun.vandorp@planet.nl
t 0345 549538

VIERINGEN IN DE WEST-BETUWE
VIERINGEN IN DE WEST-BETUWE

De Remonstrantse werkgroep West-Betuwe organiseert in
samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Wageningen
eigen vieringen in Geldermalsen. Deze diensten vinden plaats
in de RK Sint Suitbertuskerk, Stationsweg 9,
4191 KK Geldermalsen, de aanvangstijd is 9.30 uur.
Datum

Predikant

Bijzonderheden

2 september

mw. drs. E.C.
Sieverink
ds. C. Westerveen
ds. H.J. Siebrand
mw. ds. A.L.
Wieringa
ds. F. Kruyne
hr. W.Th. Hollart

startzondag

7 oktober
4 november
25 november
9 december
25 december
6 januari
3 februari
3 maart
18 april
21 april
5 mei
9 juni
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ds. K.J. Holzapffel
mw. dr. Il. Tang
mw. dr. P.H.H.M.
Galama
mw. S. van Zeelandvan Cassel
hr. A.C. van Baarsen
hr. P.W.A. Overdiep

Gedachtenisdienst
2e Advent
Kerstmis
Nieuwjaarsontvangst in de Geertekerk,
aanvang 10.30 uur

Witte Donderdag HA,
aanvang 19.00 uur
Pasen

Pinksteren
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DE
MONUMENTALE
GEERTEKERK
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,
38

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 openingstijden.
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

OPEN MONUMENTENDAG

Tijdens de jaarlijkse Open
Monumentendag, staan de deuren
van de Geertekerk de hele dag open.
Behalve van het mooie kerkgebouw
kunt u genieten van muziek, koffie en
thee en de vele wetenswaardigheden
die de gidsen u kunnen vertellen.
Datum: zaterdag 8 september

PRAKTISCHE
INFORMATIE
GEERTEKERK

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
www.geertekerk.nl
Voor alle inlichtingen, aanmeldingen en administratie:
rgu@geertekerk.nl of 030 2340198

PREDIKANTEN

ds. Florus Kruyne
030 2368873 (telefonisch spreekuur: wo., do., vr.,
			18.00 –19.00 uur) fkruyne@planet.nl
ds. Alleke Wieringa
030 2882908 (telefonisch spreekuur: di., wo., do.,
			
17.00 – 18.00 uur) alwieringa@icloud.com

CANTOR/ORGANIST
Maarten van der Bijl

06 24765863 of cantor@geertekerk.nl

JONGERENWERKER jongerenwerker@geertekerk.nl
VERHUUR KERKGEBOUW / RESERVERING RUIMTES

Voor activiteiten van de RGU
Inge van de Pavoordt 030 2250175

coordinator-rgu@geertekerk.nl

Overige verhuur
Huize Molenaar

verhuur@geertekerk.nl

030 2328144

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.
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AGENDA
2018-2019
AUGUSTUS 2018

tijd

pag.

31

-

20

Startweekend de Klub

OKTOBER

NOVEMBER

tijd

10

Leeskring “Mak”

14.00

15

18

Bijbelkring Zeist

14.00

16

35

19

Heilige nachten

20.00

12

JANUARI 2019

14.00

12

5

Dansmeditatie

10.00

10

6

Bijbelkring Vechtstreek		

10.00

17

Waarden in beweging (West

19.30

Wijkavond Wilhelminapark

20.00

33

pag.

7

Wijkavond Binnenstad

20.00

33

8

Van Kaft tot Kaft

17

8

Jungiaans denken en werken

19.30

13

10.00

17

9

Heilige nachten

20.00

12

Wijkavond Hoograven/Lunetten 20.00

33

10

Van Kaft tot Kaft

10.00

17

12

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

18

14

Dansmeditatie

10.00

10

13

High Tea

15.30

18

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

18

14

Middagkring Houten

14.00

34

15

Bijbelkring Vechtstreek

10.00

17

15

Multi religious belonging

14.00

12

16

Middagkring Houten

14.00

34

33

16

Verzilvering van de vergrijzing

14.00

22

17

Regiokring Doorn e.o.

14.00

19

19

Dansmeditatie

10.00

10

20

Muziekmiddag

14.30

32

Dansmeditatie

10.00

10

2

Bijbelkring Vechtstreek

10.00

17

Regio-avond West Betuwe

20.00

33

Veerkracht in de Joodse

19.30

10

Van Kaft tot Kaft

10.00

17

Regio-avond de Bilt/Bilthoven

20.00

3

pag.

10.00

pag.

Multiple religious belonging

Betuwe)

1

SEPTEMBER

tijd
Dansmeditatie

tijd

1

3

Dansmeditatie

10.00

10

8

Open Monumentendag

10.00

38

Cantorij in één dag

15.00

32

Cantorij in één dag

09.00

32

Leeskring “Pelgrim 2.0”

20.00

15

5

Verzilvering van de vergrijzing

14.00

22

Gespreksgroep Grenzeloos

8

Leeskring “Pelgrim 2.0”

20.00

15

Leeskring “Mak”

14.00

15

21

Leeskring “Mak”

14.00

15

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

18

Leeskring “Pelgrim 2.0”

20.00

15

28

Dansmeditatie

10.00

10

High Tea

15.30

18

20

Bijbelkring Zeist

14.00

16

29

Jungiaans denken en werken

19.30

13

Regio-avond Amerongen/Doorn 20.00

33

21

Regio-avond De Meern e.o.

20.00

33

22

Multi religious belonging

14.00

12

Wijkavond Tuindorp

20.00

33

9
10

20.00

18

16

Geertecafé in kader Vredesweek12.00

28

17

Dansmeditatie

10.00

10

Leeskring “Mak”

14.00

15

Voorbereiding Coming Out

20.00

28

18

Bijbelkring Zeist

14.00

16

19

Veerkracht in de Joodse

19.30

10

20.00

33

en Palestijnse literatuur
Driebergen)
23

Walk of Peace in kader

13.00

28

Vredesweek
24

Leeskring “Filosofie (1ste

9

e.o.
10

Sunday

Regio-avond Bunnik e.o. (incl.

en Palestijnse literatuur
4

20.00

16

Middagkring Houten

14.00

34

Meditatieproeverij

20.00

11

14

Jubileum Cantorij

10.30

31

15

Dansmeditatie

10.00

10

3

Dansmeditatie

10.00

10

Leeskring “Mak”

14.00

15

4

Bijbelkring Vechtstreek

10.00

17

16

Bijbelkring Zeist

14.00

16

Waarden in beweging (West

19.30

35

17

Meditatieproeverij

20.00

11

Betuwe)

19

Arminiaense Maaltijd

18.00

09

6

23

Wijkavond Kanaleneiland/Oog 20.00

33

10

in Al

bijeenkomst)
25

Waarden in beweging (West

19.30

35

Betuwe)
Kind en Geloof 1995 (1ste

DECEMBER

20.15

21

Meditatieproeverij

20.00

11

27

Regiokring Doorn e.o.

14.00

19

Avondkring Zeist

20.00

19

14.00

19

Leeskring “Pelgrim 2.0”

20.00

15

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

18

24

Regio-avond Vechtstreek

20.00

33

11

High Tea

15.30

18

25

Regiokring Doorn e.o.

14.00

19

12

Middagkring Houten

14.00

34

29

Dansmeditatie

10.00

10

Heilige nachten

20.00

12

Leeskring Pelgrim 2.0

20.00

15

Wijkavond Utrecht Noord/

20.00

33

Miniseminar 1: Veerkracht in

20.00

09

Overvecht

20.00

33

bijeenkomst)
26

Regiokring Doorn e.o.

30

verhalen.
31

Regio-avond Zeist

13

FEBRUARI
4

Dansmeditatie

10.00

10

7

Van Kaft tot Kaft

10.00

17

11

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

18

12

Bijbelkring Vechtstreek

10.00

17

High Tea

15.30

18

Middagkring Houten

14.00

34

Miniseminar 2: Veerkracht in

20.00

09

Dansmeditatie

10.00

10

Leeskring “Mak”

14.00

15

Bijbelkring Zeist

14.00

16

Jungiaans denken en werken

19.30

13

Christelijke spiritualiteit en

20.00

36

14.00

19

13

tijden van zorg en ziekte
18
19
20

levenskunst (West Betuwe)
21

Van Kaft tot Kaft

10.00

17

Regio-avond Nieuwegein

20.00

33

Regiokring Doorn e.o.

(1ste bijeenkomst)

40
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MEI

tijd

pag.

4

Dansmeditatie

10.00

10

6

7

Van Kaft tot Kaft

10.00

17

11

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

12

Bijbelkring Vechtstreek
High Tea

13

tijd

pag.

Dansmeditatie

10.00

10

13

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

18

18

14

High Tea

15.30

18

10.00

17

20

15.30

18

Bewustwording met Jung

19.30

13

Middagkring Houten

14.00

34

Oriëntatiecursus

20.00

14

15

Vrijzinnige lezing 2019

20.00

09

18

Dansmeditatie

10.00

10

Leeskring “Mak”

14.00

15

19

Bijbelkring Zeist

14.00

16

20

Christelijke spiritualiteit en

20.00

36

Oriëntatiecursus

19.30

14

21

Regiokring Doorn e.o.

14.00

19

26

Vertelvoorstelling “Zit er nog

20:00

10

19.30

14

21

Dansmeditatie

10.00

10

Leeskring “Mak”

14.00

15

Bijbelkring Zeist

14.00

16

levenskunst (West Betuwe)

rek in”
27

Oriëntatiecursus

APRIL
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1

Dansmeditatie

10.00

10

2

Bewustwording met Jung

19.30

13

3

Oriëntatiecursus

19.30

14

8

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

18

9

High Tea

15.30

18

10

Oriëntatiecursus

19.30

14

15

Dansmeditatie

10.00

10

Leeskring “Mak”

14.00

15

16

Bijbelkring Zeist

14.00

16

23

Bewustwording met Jung

19.30

13

24

Oriëntatiecursus

19.30

14

29

Dansmeditatie

10.00

10
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