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Welkom met je eigen geluid in de Geertekerk in het seizoen 
2019-2020.

Je eigen geluid begint bij waar je vandaan komt. De verhalen 
die je hoorde draag je met je mee. De mensen die je leven 
kleurden vullen je gedachten. Soms als inspiratie om mee 
verder te kunnen, soms als zware rugzak waar je liever wat uit 
zou halen.

Je eigen geluid zegt iets over waar je nu staat. Met zekerheden 
en onzekerheden in je dagelijks leven. Met dat waar je stem 
aan durft te geven en dat wat klinkt in de geborgenheid van je 
eigen hart. 

Je eigen geluid reist verder met je mee. Het kleurt wie jij bent, 
wie je wilt worden. Het is een vertrekpunt voor ontmoeting, 
voor gesprek. Een ontdekkingsreis naar andere, verrijkende 
geluiden kan beginnen. 

Want onderweg kom je anderen tegen. Ieder met zijn eigen 
geluid. Dan is het soms zoeken naar verbinding door alle 
verschillen heen, naar hoe je het vreemde kunt leren kennen. 
Met een open oog en een open hart. Niet met als doel om 
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allemaal hetzelfde te worden, maar juist om – bewust van 
ieders eigen geluid – samen te werken, te leren en te zingen.

Onderweg kun je ook op de stilte botsen. Waar is je stem 
gebleven? Of je raakt juist overweldigd door lawaai. Een 
kakofonie aan meningen. Hoe koester je dan je eigen geluid? 

Onderweg kun je op adem komen in de Geertekerk. Tijdens 
de cursussen, gesprekskringen en de zondagse vieringen van 
de Remonstrantse Gemeente Utrecht klinken verschillende 
geluiden. Er is daarbinnen alle ruimte stem te geven aan je 
eigen geluid. Voor jezelf, maar ook in verbinding met elkaar. 
Hoe? Dat lees je in dit boekje.

We hopen dat jij in of om de Geertekerk je stem laat horen in 
een vorm die bij je past. Welkom!

Op een jaar vol eigen geluid en samenklank.
Programmacommissie Geertekerk
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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 in jouw leven en geloven waardevol en 
inspirerend is. 
Zo zijn er onder 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 doen ons van gedachten 
veranderen.
We vinden het uiterst belangrijk om ieders verhaal in deze met 
hetzelfde respect en de zelfde interesse te benaderen.
Graag zoeken we samen met jou een weg. Jouw weg – 
maar samen weten we meer en kunnen we elkaar op ideeën 
brengen. We doen dit in kerkdiensten, gesprekskringen, rituelen 
en in wat dit programma u verder biedt. 

IEDEREEN WELKOM
En eigenlijk zou het overbodig moeten zijn om te vermelden, 
maar toch maar even voor de zekerheid: je seksuele voorkeur 
of geaardheid maakt ons niet uit. Het gaat om de mens die je 
bent. Omdat er nog steeds velen qua kerk in de kast blijven 
zitten, vieren we een keer per jaar rond 11 oktober (Coming 
out day) ‘Coming Out Sunday’. Omdat seksuele diversiteit nog 
lang niet in alle kerken normaal is. Van harte welkom, houd de 
website in de gaten!

WELKOM BIJ DE 
REMONSTRANTEN
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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 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 – ook dat kan. We gaan er van uit dat je 
daar vóór 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. 
Mannen en mannen, vrouwen en vrouwen en mannen 
en vrouwen, 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. 
U kunt hen vragen om de uitvaart met u vorm te geven.  
Dit kan in de kerk, of in het uitvaartcentrum, of waar gewenst. 
Er wordt uiteraard altijd respect en rekening gehouden met de 
(niet) religieuze wensen en diversiteit aan achtergronden in uw 
familie.

AnDers Soms is het nodig om een andere gebeurtenis in het 
leven te vieren of te gedenken. Bij bijvoorbeeld 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, 
rond een tafel een symbolische maaltijd met een beetje brood 
en een slokje wijn/druivensap, het zgn ‘avondmaal’. Zo denken 
we terug aan Jezus van Nazareth en hoe hij ons opriep ons 
leven met elkaar te delen. Liefst samen om de tafel – want alle 
mensen moeten eten! Iedereen, die dit graag wil, is welkom om 
hier aan mee te doen, of je nu bij een kerk hoort of niet. 
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CURSUSSEN

MINDFULNESSTRAINING
Mentale veerkracht aanspreken en ontwikkelen.
Waar zit de veerkracht om antwoord te geven op wat spannend 
en pijnlijk is in ons leven? 
Een krachtige bron van veerkracht is onze aandacht, 
opmerkzaamheid in het moment en onze mildheid. Die kan 
wakker gemaakt worden, ontwikkeld en versterkt. Dat is 
precies wat we doen in deze training.
In een workshop kun je alvast proeven van de training. Of deze 
training bij je past, verkennen we in een voorgesprek.
Lees meer over de Aandacht- of Mindfulnesstraining o.a. op 
www.floruskruyne.nl

workshop:
maandag 9 september, van 20.00 - 21.30 uur in de Geertekerk 
(Bovenkamer) 

TrAining:
DATA: 8 maandagavonden: 16 en 23 september, 7, 14 en 
28 oktober, 4, 11 en 18 november TijD: 19.30 - 22.00 uur 
locATie: Geertekerk, Bovenkamer kosTen: € 200,- voor leden 
en vrienden van de RGU, € 400,- voor anderen opmerking: Als 
er minder dan 8 deelnemers zijn vanuit de RGU, wordt deze 
training gegeven in de eigen tijd van Florus Kruyne en betaalt 
iedereen € 350,- leiDing: ds. Florus Kruyne (gecertificeerd 
mindfulness- en compassietrainer) inlichTingen en 
opgAve: e kruyne@planet.nl, opgave voor 6 september

PROGRAMMA

http://www.floruskruyne.nl
mailto:kruyne@planet.nl
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DANSMEDITATIE OP MAANDAGOCHTEND
Met zowel (kring) dans, bewegingsmeditaties 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, je eigen lichaam 
beter leren ervaren en ont-dekken wat jou beweegt en hoe dat 
verandert van moment tot moment. Het jaarthema ‘een eigen 
geluid’ laat zich in dans mooi voelen in jouw eigen beweging. 
Geen danservaring nodig.

DATA: Elke 1e, 3e en eventueel 5e maandag van de maand 
DATA nAjAAr 2019: 2, 16 en 30 september, 21 oktober,  
4 en 18 november, 2 en 16 december. DATA voorjAAr 
2020: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 2, 16 en 30 maart, 6 
en 20 april, 4 en 18 mei. TijD: 10.00 - 11.30 uur met koffie/
thee na afloop locATie: Geertekerk kosTen: Najaar 2019. 8 
bijeenkomsten, € 88,- inclusief koffie of thee. Voorjaar 2020, 11 
bijeenkomsten, € 118,- inclusief koffie of thee leiDing: Nelien 
van Doorn inlichTingen: www.dansenmetnelien.nl , opgAve: 
e nelienvandoorn@hotmail.com T 06 26832289 of 0347 320115

VAN KAFT TOT KAFT
Welke geluiden klonken er toen, hoe horen wij die nu?
De bijbel is een werkboek – een werkboek voor het leven. 
Zij is een schatkamer van wijsheden, inzichten én enorm 
geblunder van mensen. De verhalen vertellen over hoe dat is: 
te vertrouwen op een God die je niet eens kunt zien, terwijl er 
toch kracht en inspiratie en wonderen ervaren worden. In deze 
kring kunnen alle vragen aan de orde komen (domme vragen 
bestaan niet) We leren met elkaar en van elkaars vragen. Er is 
altijd een studieus aspect en er is veel ruimte voor het gesprek 
over de teksten: wat het bij jou oproept. Dit seizoen buigen we 
ons over een aantal gelijkenissen en hun achtergrond in de 
joodse traditie.

http://www.dansenmetnelien.nl
mailto:nelienvandoorn@hotmail.com
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DATA: donderdag 10 oktober, 7 november, 5 december, 23 
januari, 20 februari en 26 maart TijD: 10.00 - 12.00 uur 
locATie: Geertekerk, Zuidfoyer kosTen: € 25,- (gratis voor 
leden en vrienden van de RGU) leiDing: ds. Alleke Wieringa 
inlichTingen en opgAve: e alwieringa@icloud.com,  
T 030 2882908

BIBLE BASICS
Voor iedereen die voor zichzelf het gevoel heeft, dat hij of zij 
de basiskennis van de bijbel mist. Hoe is de bijbel opgebouwd, 
wat voor teksten staan erin. Hoe moeten we die verhalen 
lezen. Wat is het verschil tussen Eerste en Tweede Testament 
en waarom zeggen we dat liever, dan Oude en Nieuwe 
Testament? 
Voor deze en vele andere vragen biedt deze cursus uitkomst. 
De drie predikanten van onze gemeente zullen ieder een avond 
verzorgen. Bij voldoende belangstelling komt er in het voorjaar 
een vervolg. 

DATA: donderdag 30 oktober: ds. Alleke Wieringa, donderdag 
7 november; ds. Florus Kruyne, donderdag 14 november: ds. 
Marthe de Vries. TijD: 20.00 - 22.00 uur locATie: Geertekerk, 
Bovenkamer kosTen: € 25,- (gratis voor leden en vrienden van 
de RGU) leiDing: ds. Alleke Wieringa, ds. Florus Kruyne en  
ds. Marthe de Vries inlichTingen en opgAve:  
e marthedevries@dds.nl, T 06 22325913

CURSUS ‘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 RGU) 
als niet-kerkelijken. Een voorbijgaande mode? Verwarring 
scheppend combineren? Een diepgaande en vruchtbare 
verbinding? De religieuze stijl van de toekomst?

mailto:alwieringa@icloud.com
mailto:marthedevries@dds.nl
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DATA: donderdagavond 16, 23 en 30 januari TijD: 20.00 -22.00 
uur locATie: Geertekerk, Bovenkamer of Opkamer kosTen:  
€ 25,- (gratis voor leden en vrienden van de RGU) opmerking: 
deelnemers krijgen een exemplaar van MIX, eenmalige glossy 
over dit onderwerp uitgereikt. leiDing: ds. Florus Kruyne 
inlichTingen en opgAve: vóór maandag 13 Januari 2020  
e kruyne@planet.nl

ORIËNTATIECURSUS
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 
daarachter te komen en met anderen na te denken over je 
eigen inspiratiebronnen, geloof en levensbeschouwing. Om 
enkele thema’s te noemen: veranderend godsbesef, multiple 
religious belonging; wie was Jezus, rijp voor het oud papier of 
inspirerend leraar; menselijke geest – goddelijke geest, wat is 
een spirituele- of geloofsgemeenschap? Uiteindelijk komt ook 
de vraag aan de orde, in alle vrijheid, of je zelf vriend of lid van 
de Remonstranten wilt worden.

DATA: dinsdag 10, 17, 24 en 31 maart en 14 en 21 april TijD: 
20.00 - 22.00 uur locATie: Geertekerk, Bovenkamer kosTen:  
€ 25,- (gratis voor leden en vrienden van de RGU) leiDing:  
ds. Marthe de Vries inlichTingen en opgAve:  
e rgu@geertekerk.nl, Marthe de Vries, T 06 22325913 

CREDO: IK GELOOF, GELOOF IK
Je kunt je op verschillende manieren aansluiten bij de 
Remonstranten. Je kunt vriend worden, lid worden door 
de beginselverklaring te ondertekenen en je kunt je eigen 
geloofsbelijdenis schrijven. In die persoonlijke belijdenissen 
wordt de variëteit onder onze leden zichtbaar. Sommigen 
hebben 60 jaar geleden een belijdenis geschreven, toen ze als 
18-jarige lid werden, anderen wat minder lang geleden.  
In het kader van ons jaarthema gaan we aan de slag met deze 

mailto:kruyne@planet.nl
mailto:rgu@geertekerk.nl
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allerpersoonlijkste belijdenissen, of niet-belijdenissen, zoals 
een deelnemer aan jongerengemeente Arminius ooit schreef. 
We kijken naar klassieke belijdenissen, de remonstrantse 
belijdenis, maar ook naar onze persoonlijke teksten (als we die 
hebben). We gaan op zoek naar datgene wat ons ten diepste 
beweegt, waardoor wij worden geraakt en waar we woorden, 
muziek of vorm voor kunnen vinden.

DATA: dinsdag 23 en 30 juni en 7 en 14 juli TijD: 20.00 - 22.00 
uur locATie: Geertekerk kosTen: € 25,- (gratis voor leden en 
vrienden van de RGU) leiDing: ds. Alleke Wieringa en  
ds. Marthe de Vries inlichTingen en opgAve:  
e marthedevries@dds.nl, T 06 22325913

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 7 januari, 28 januari en 18 februari TijD: 19.30 
- 22.00 uur plAATs: Geertekerk, de Opkamer Deelnemers: 
6 - 10 deelnemers kosTen: € 25,- (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

mailto:marthedevries@dds.nl
mailto:marijkekools@planet.nl
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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: maandag 9 maart, 6 en 20 april TijD: 19.30 - 22.00 
uur plAATs: Geertekerk, de Opkamer Deelnemers: 6 - 10 
deelnemers kosTen: € 25,- (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

OPSTAAN IS IN BEWEGING KOMEN
We lezen verhalen rond Pasen en verbinden die aan ons eigen 
leven. In het verhaal van de opstanding komt alles in beweging: 
de vrouwen, de ‘engelen’, de tuinman, de leerlingen, de steen, 
het licht. Kunnen wij geïnspireerd door de oude verhalen in 
beweging komen?
Voorbeeld: Zo vaak ligt er een steen op ons of voor ons. Het is 
de steen van alle emotionele ballast, die we meeslepen en die 
tussen onszelf en het leven staat. Het is goed om dat allemaal 
in het graf van Jezus te begraven, zodat wij ook deelhebben 
aan de Opstanding. Twee avonden voor mensen die bereid zijn 
te luisteren en te vertellen.

DATA: dinsdag 24 maart en 21 april TijD: 20.00 - 22.00 uur 
locATie: Gerrit Rietveldhof 15, 3583 ET Utrecht kosTen: 
Geen Deelnemers: max 10 deelnemers leiDing: Irene Kool 
opgAve: Marian van Leeuwen, e marianscheltema@gmail.
com, T 030 2522756

mailto:marijkekools@planet.nl


15

programmagids vol inspiratie geertekerk 2019-2020

GESPREKSGROEPEN EN KRINGEN

BIJBELKRING VECHTSTREEK
We gaan verder met lezen van het boek Handelingen. Naar 
aanleiding van het lezen en de uitleg ontstaan vaak boeiende 
en inspirerende gesprekken.

DATA: dinsdag 10 september, 8 oktober, 5 november, 14 
januari, 11 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei TijD: 10.00 - 
11.30 uur locATie: bij de deelnemers thuis kosTen:  
€ 25,- (gratis voor leden en vrienden van de RGU) leiDing:  
ds. Marthe de Vries inlichTingen en opgAve: Mattie van 
der Slikke, e mvanderslikke@simpc.nl , T 0346 284954

LEESKRING BILTHOVEN
Deze leeskring gaat in september 2019 van start - een initiatief 
van Ton In ’t Veld, Anet Nierstrasz en Anke van Maanen. Wij 
willen met elkaar zowel levensbeschouwelijke boeken als 
(vertaalde) romans lezen. Iedere bijeenkomst wordt door twee 
deelnemers voorbereid. Het eerste boek dat we lezen is ‘Wat 
doe ik hier in Godsnaam’ van Carel ter Linden. U wordt van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze leeskring, de 
grens ligt bij maximaal tien deelnemers.

DATA: 5 maandagmiddagen, 1e bijeenkomst maandag 23 
september, de volgende data in november, januari, maart en 
mei in overleg met de deelnemers. TijD: 14.30 - 16.30 uur 
plAATs: bij deelnemers thuis. kosTen: geen leiDing:  
Anke van Maanen inlichTingen en opgAve:  
e ankevanmaanen@hotmail.com, T 06 23093677

mailto:mvanderslikke@simpc.nl
mailto:ankevanmaanen@hotmail.com
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BIJBELKRING ZEIST 
De Bijbelkring van Zeist kenmerkt zich door actieve, 
inspirerende en boeiende bijeenkomsten waarin Bijbelteksten 
leidend zijn en zijwegen niet vermeden worden.

DATA: dinsdagen 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 
december. 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei. TijD: 14.00 
uur locATie: Recreatiezaal van De Oldenborgh, Arnhemse 
Bovenweg 16, Zeist kosTen: € 25,- (gratis voor leden en 
vrienden van de RGU) + eenmalig € 3,50 voor koffie en thee. 
leiDing: ds. Marthe de Vries. inlichTingen en opgAve: 
mevr. Els Kuulkers, e e.kuulkers@kpnmail.nl, T 06 51452697

AVONDKRING ZEIST
Grenservaringen, wat kunnen zij bieden bij vragen over religie 
en geloof?
Aan de hand van door geloof geïnspireerde boeken toetsen 
wij onze eigen geloofsopvattingen. Dit seizoen bespreken we 
het onder redactie van de remonstrantse predikanten Sigrid 
Coenradie en Koen Holtzapfel samengestelde boekje ‘Spelen 
met Grenzen, over contrastervaringen’ (Kok Boekencentrum). 
Grenzen vormen een fascinerend, maar ook beangstigend 
onderdeel van het menselijk bestaan. 17 Remonstrantse 
auteurs hebben, ieder vanuit hun eigen invalshoek, maar 
allen geïnspireerd door het nieuwste boek van hoogleraar 
Christa Anbeek ‘Voor Joseph en zijn broer’, grenzen verkend 
en overschreden en deze met contrastervaringen verbonden. 
Contrastervaringen kunnen ontregelend werken. Hoe bieden 
die ervaringen, de reflectie daarop en de duiding ervan nieuwe 
mogelijkheden in een ervaringsgericht geloof?

mailto:e.kuulkers@kpnmail.nl
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DATA: 1e bijeenkomst op donderdag 26 september 2019, 
volgende data nader af te spreken, frequentie maandelijks.
TijD: 20.00 uur locATie: 1e keer bij Paul en Judith Fournier, 
Marmontweg 38, Austerlitz, daarna afwisselend bij een van de 
deelnemers kosTen: geen coörDinATie: Ellen Edelman-de 
Heer en Judith Fournier-Moesman inlichTingen en opgAve: 
Ellen Edelman-de Heer T 030 6962448 of  
e judithmoesman@gmail.com, T 0343 491578 

REGIOKRING DOORN EN OMSTREKEN
Op pad met Martin Buber
Een gesprekskring op de middag voor iedereen uit de 
omgeving van Doorn, Leersum, Valkenheide, Wijk bij Duurstede, 
Amerongen…u begrijpt wel wie en wat ik bedoel. Het is een 
fijne gelegenheid om elkaar wat diepgaander te leren kennen. 
Dit seizoen nemen we als uitgangspunt voor onze gesprekken 
‘De weg van de mens’. Het is een piepklein boekje van Martin 
Buber; je zult verrast zijn over de hoeveelheid gespreksstof die 
het oplevert.

DATA: donderdagmiddag 26 september, 17 oktober, 14 
november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 12 maart 
TijD: 14.00 - 16.00 uur locATie: Ten huize van Mevr. 
M.A. Boumeester, Doorn kosTen: € 25,- (gratis voor leden 
en vrienden van de RGU) leiDing: ds. Alleke Wieringa 
inlichTingen en opgAve: dhr. G. Waller,  
e g.waller@planet.nl, T 0343 454356

mailto:judithmoesman@gmail.com
mailto:g.waller@planet.nl
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MIDDAGKRING HOUTEN
Wat bezielt ons?
In Houten zijn we al een tijd in gesprek met elkaar. Er zijn altijd 
nieuwe mensen welkom. Dit seizoen nemen we het boek ‘In 
mij stroomt een rivier’ als leidraad. Voor dit boek werd aan de 
remonstrantse predikanten de vraag voorgelegd: dominee, wat 
geloof je nu zelf? Het resultaat is een zeer diverse verzameling 
van bijzondere persoonlijke levens- en geloofsverhalen.  
Hoe ‘eigen’ wil je het geluid hebben? Verhalen die heel goed 
kunnen aansluiten bij je eigen verhaal, of die je nieuwe wegen 
wijzen. Genoeg om over te praten in elk geval.

DATA: woensdagen 2 en 30 oktober, 27 november, 15 januari, 
5 februari en 4 maart TijD: 14.00 - 16.00 uur locATie: 
Boekdrukkersgilde 59, Houten kosTen: € 25,- (gratis voor 
leden en vrienden van de RGU) en aanschaf van het boekje 
‘In mij stroomt een rivier’ leiDing: ds. Alleke Wieringa 
inlichTingen en opgAve: Cor Stolk, e cor.stolk@casema.nl, 
T 06 54252199

LEESKRING ‘MAK’
In deze kring lezen we Nederlandse literatuur en tevens 
(vertaalde) boeken van buitenlandse schrijvers. De leden 
dragen zelf titels aan en dat leidt voor de anderen vaak tot 
mooie verrassingen. Op het ogenblik hebben we een maximaal 
aantal deelnemers.

DATA: elke derde maandagmiddag van de maand. TijD: 14.00 
- 16.00 uur locATie: afwisselend bij één van de deelnemers 
thuis kosTen: geen leiDing: Ellen Edelman inlichTingen 
en opgAve: e edelman.deheer@planet.nl, T 030 6962448

mailto:cor.stolk@casema.nl
mailto:edelman.deheer@planet.nl
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GESPREKSGROEP GRENZELOOS
Gesprekken over allerlei meer of minder religieuze 
onderwerpen
We bespreken in de groep van alles: een artikel, een actueel 
thema, een hoofdstuk uit een boek (soms uit de bijbel). Maar we 
doen ook wel eens een spel of nog iets anders. Alles in overleg. 
Om de beurt bereiden we zo’n avond voor als dat nodig is. 

DATA: we komen op maandagavond bij elkaar (meestal de 
tweede maandag van de maand) bij een van de leden thuis. 
TijD: 20.00 - 22.00 uur locATie: wisselend, maar vaak op 
de Arthur van Schendelstraat 7, Utrecht kosTen: soms de 
aanschaf van een boek, maar verder helemaal gratis. leiDing: 
wisselend inlichTingen en opgAve: Ineke Ludikhuize,  
e ludikhuize@gmail.com, T 06 22221205

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 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 
januari, 11 februari, 10 maart, 14 april TijD: 15.30 - 16.45 
uur plAATs: Geertekerk kosTen: geen leiDing: ds. Heine 
Siebrand (Heine Siebrand was ruim 20 jaar als predikant 
verbonden aan de Geertekerk) opgAve: Marian van Leeuwen,  
e marianscheltema@gmail.com, T 030 2522756

mailto:ludikhuize@gmail.com
mailto:marianscheltema@gmail.com
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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. Vaak komen we bij 
elkaar op zondagochtend maar soms ook op een vrijdag- 
of zondagavond om samen te eten en een goede film te 
kijken. De jongeren verzorgen ieder jaar een viering in de 
Geertekerk. Komend seizoen gaat de Klub actief op zoek 
naar ontmoetingen met andere jongeren(groepen) in de 
regio Utrecht. De bijeenkomsten worden geleid door de 
jongerenwerker. Heb je interesse om kennis met ons te 
maken? Of heb je een goed idee voor een activiteit? We 
verwelkomen je graag! Kom gerust een keertje kennismaken, 
dat verplicht je tot niets. 
We beginnen het jaar met een startweekend!

Startweekend:
DATA: zaterdag 7 en zondag 8 september informATie en 
opgAve: Timo van Kempen, e jongerenwerk@geertekerk.nl,  
T 06 85512607

JONGE REMONSTRANTEN UTRECHT (25 - 40 JAAR)
Een netwerk van generatiegenoten binnen de Geertekerk.
Inmiddels al weer een jaar of zes vormen we onder de naam 
‘Jonge Remonstranten’ een gemeenschap speciaal gericht op 
de leeftijdscategorie (grofweg) tussen de 25 en 40 jaar. Het 
is leuk en belangrijk om leeftijdsgenoten te ontmoeten in een 
kerk, een plek waar je nadenkt over de wezenlijke dingen in het 
leven. En soms gaat dat nu eenmaal beter met leeftijdsgenoten. 
Inmiddels zijn we een netwerk van tegen de 80 mensen die op 
de een of andere manier verbonden zijn aan de Geertekerk. 

mailto:jongerenwerk@geertekerk.nl
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We ontmoeten elkaar na kerkdiensten en gaan één keer per 
maand op zondag samen lunchen. Ook organiseren we zo nu 
en dan eigen activiteiten in de Geertekerk of bij iemand thuis. 
Via de nieuwsbrief houden we elkaar op de hoogte en er is een 
WhatsApp groep voor spontane berichtjes. 

Samen vormen we dit netwerk en iedereen kan zelf bepalen 
wat hij of zij er uit wil halen of bij wil dragen. Hopelijk komt 
er nog veel moois voort uit deze vrolijke chaos. Wil je meer 
informatie of wil je graag de nieuwsbrief ontvangen of 
toegevoegd worden aan de WhatsApp groep - stuur een e-mail 
naar e jonge.remonstranten@geertekerk.nl. 
coörDinAToren: Pieter Bons en Roosmarijn Luiken

KIND EN GELOOF
De komst van kinderen verandert je leven ingrijpend: 
van de doorwaakte nachten, tot het diepe gevoel van 
verantwoordelijkheid voor dit leven dat jou is toevertrouwd. 
Van de wereld zien door de ogen van je kind tot de kunst om 
naast tijd voor kinderen en werk jezelf en je partner niet voorbij 
te lopen. Ook dieperliggende vragen komen naar voren: wat wil 
ik mijn kind meegeven? Hoe laat je zingeving in je opvoeding 
meespelen? Laat ik de kinderen dopen en waarom? Wat 
geloof ik zelf eigenlijk? En heel praktisch: wat is een goede 
kinderbijbel? 
Voor deze en vele andere vragen is alle ruimte in deze kring.  
We gaan met elkaar in gesprek, laten ons inspireren door de 
oude verhalen, maar ook door denkers uit verschillende tradities. 

DATA: een avond in de zes weken. De eerste bijeenkomst zal 
zijn op dinsdagavond 8 oktober, de volgende data worden 
in overleg met de deelnemers vastgesteld. TijD: 20.00 - 
22.00 uur locATie: in overleg kosTen: € 25,- (gratis voor 
leden en vrienden van de RGU) leiDing: ds. Marthe de Vries 
inlichTingen en opgAve: e marthedevries@dds.nl,  
T 06 22325913

mailto:jonge.remonstranten@geertekerk.nl
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ZILVERLINGEN – HET VERZILVEREN VAN DE 
VERGRIJZING 
Onder dat motto komen zo’n 20 mensen – ouder dan 70 jaar – 
vier maal per jaar bij elkaar, verdeeld over twee groepen: een 
ochtendgroep (10.30 - 12.30 uur) en een middaggroep (14.00 
- 16.00 uur). Het ouder worden is ons thema. En we worden 
steeds ouder. Dus valt er ook steeds meer met elkaar te 
bespreken. Velen blijven lang vitaal, maar óók komen er 
gebreken, met een kleinere horizon en een grotere 
kwetsbaarheid. De ‘zilverlingen’, zoals de deelnemers zichzelf 
noemen willen ook de humor en de vitaliteit in het leven onder 
ogen zien. Wat is het verhaal van mijn leven- wat kan ik 
daarvan voor mijzelf en anderen doorgeven, ‘verzilveren’?
Ook de actualiteit komt aan de orde; vragen rondom voltooid 
leven of orgaandonatie. Vragen rond euthanasie, over rituelen 
en een voorbereiding van een laatste afscheid. Of praktische 
vragen rondom veranderingen in de zorg of rond een (levens)
testament.
In onze ontmoetingen komt verborgen veerkracht aan het licht. 
Ook na vier jaar is elke bijeenkomst weer verrassend nieuw.
In beide groepen is ruimte voor nieuwe gezichten en verhalen. 
Per keer bepalen we welke twee thema’s ( praktisch of 
‘geestelijk’) we een volgende keer bespreken. 

DATA: vrijdag 4 oktober en 22 november en twee onderling te 
bepalen data in het voorjaar. TijD: ochtendgroep 10.30 - 12.30 
uur, middaggroep 14.00 - 16.00 uur plAATs: Bartholomeus 
Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht (t.o. de Geertekerk) 
kosTen: geen leiDing: Annelies Oldeman en  
Jan-Willem Nieuwenhuijsen informATie en opgAve:  
Jan-Willem Nieuwenhuijsen, e nieuw.prins@casema.nl,  
T 06 38302373

mailto:nieuw.prins@casema.nl
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EENMALIG

MINISEMINARS
Drie bruisende, informatieve en interactieve avonden waarin 
het jaarthema “een eigen geluid” vanuit onverwachte hoeken 
wordt belicht en in ruimere contexten wordt geplaatst. 
Avonden, waarin de muzen het thema kleur en/of klank geven 
en waarin onderling gesprek tot ontmoeting en verdieping leidt.

DATA en ThemA: dinsdag 5 november Timing, donderdag 
6 februari Verharding en ontmoeting, donderdag 26 maart 
Vloeibare religiositeit en traditie

ARMINIAANSE MAALTIJD
In de geest van onze beroemde voorvader mag iedereen zich 
welkom weten aan de Arminiaanse maaltijd, die is bereid en 
u wordt voorgeschoteld door de Diaconale Commissie. Het is 
een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De opbrengst 
is voor het Smulhuis, waar daklozen tegen een geringe bijdrage 
een warme maaltijd ontvangen.

DATA: vrijdag 18 oktober 2019 TijD: 18.00 uur locATie: 
onder het orgel van de Geertekerk kosTen: € 12,50 leiDing: 
Diaconale Commissie inlichTingen en opgAve: Judith 
Fournier-Moesman, e judithmoesman@gmail.com,  
T 0343 491578 of 06 45047817

BUURKERKENLUNCH
In 2002 startte het overleg van de kleine binnenstadskerken; 
de Baptisten, Doopsgezinden, Evangelisch-Luthersen, oud-
Katholieken, Remonstranten, Vrij-Katholieken en leden van 
de Nikola-kommuniteit. Het doel was om elkaar te leren 
kennen en de verbinding te (onder)zoeken. 17 Jaar later is 
er nog steeds de jaarlijkse Buurkerkenlunch in een van de 
deelnemende kerken in de Week van gebed voor de eenheid 
der christenen. 

mailto:judithmoesman@gmail.com
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DATum: zondag 26 januari TijD: aansluitend aan de dienst 
locATie: Geertekerk kosTen: geen leiDing:  
Judith Fournier-Moesman inlichTingen en opgAve:  
e judithmoesman@gmail.com, T 0343 491578 of 06 45047817

BROODJE EREDIENST
Na het succes van Soep met de Cantor organiseren we 
wederom op twee zondagen lunch-bijeenkomsten rond 
thema’s die te maken hebben met de wekelijkse viering.  
De bijeenkomsten worden georganiseerd door leden van de 
Werkgroep Eredienst en de cantor-organist.
De lied- en muziekkeuze van de voorafgaande dienst wordt 
gezamenlijk besproken; ook wordt er elke keer een specifiek 
onderwerp behandeld (eerste keer: dienst van Woord en Tafel, 
tweede keer: de grote lijn van de liturgie). Intussen eten we een 
eenvoudige maaltijd.

DATA: zondag 9 februari en 15 maart TijD: 12.15 - 13.30 uur 
locATie: Geertekerk kosTen: vrijwillige bijdrage leiDing: 
Maarten van der Bijl inlichTingen en opgAve:  
Wendela Schenk, e wensch@xs4all.nl

DE VRIJZINNIGE LEZING 2020
Theologe Christa Anbeek spreekt over ‘Identiteit als mythe. 
Ontmoeting als alternatief’.
Christa Anbeek is hoogleraar Remonstrantse Theologie en 
ontwikkelde de zogenaamde theologie van de kwetsbaarheid. 
Haar boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ was winnaar van de 
publieksprijs Beste Spirituele Boek 2019.

DATum: 13 maart 2020 TijD: 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 
uur) plAATs: Geertekerk kosTen: € 5,- voor leden en vrienden 
van de Geertekerk meer informATie:  
www.devrijzinnigelezing.nl

mailto:judithmoesman@gmail.com
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GEERTEKAMPEER
Voor de buitenmensen – of je nu met de auto of de fiets wilt 
komen – met je camper, je caravan of je hangmat – gewoon 
onder Gods eigen hemel sterren kijken, vuurtje stoken (als 
dat mag) en luisteren naar het eigen geluid van de nacht. 
Overdag zwemmen, wandelen of een potje voetbal. Informeel 
samen zijn, samen eten aan een grote tafel. Misschien is er 
een gespreksthema (als we dat willen en er aan toe komen). 
We zoeken een plekje in de buurt van een Remonstrantse 
gemeente en gaan daar zondagmorgen naar kerk. Nu al een 
vraag: wie helpt er mee organiseren?

DATA: vrijdagmiddag 3 juli t/m zondagmiddag 5 juli locATie 
en kosTen: nog niet bekend - zie Geertebrief tegen die tijd 
leiDing: ds. Alleke Wieringa inlichTingen en opgAve:  
e alwieringa@icloud.nl, T 030 2882908 Graag opgeven vóór  
3 juni - het gaat door bij minimaal vijf équipes. 

25
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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 
relectie, gebed en lofzang. Vaak hebben de vieringen dezelfde opbouw, maar 
soms zijn er bijzondere vormen. Houd de website www.geertekerk.nl in de gaten.

voorganger bijzonderheden
AUGUSTUS 4 Marthe de Vries Do-Re in Re**)

11 Marthe de Vries Do-Re in Re**)
18 Arend van 

Baarsen
25 Foeke 

Knoppers

SEPTEMBER 1 Els de Bijll  
Nachenius

8 Marthe de Vries Startzondag
Inwijding kistorgel 

kamerkoor
crèche/verteluur

15 Florus Kruyne cantorij
22 Alleke Wieringa W&T
29 Marthe de Vries 400 jaar 

Remonstranten
crèche/verteluur

OKTOBER 6 Florus Kruyne
13 Alleke Wieringa Coming Out Sunday crèche/verteluur
20 Do. predikant Do-Re in Re **), W&T
27 Florus Kruyne cantorij

NOVEMBER 3 Marthe de Vries crèche/verteluur
10 Alleke Wieringa W&T
17 Florus Kruyne Dopen crèche/verteluur
24 Alleke Wieringa Laatste zondag kerk. 

jaar
cantorij

http://www.geertekerk
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voorganger bijzonderheden
DECEMBER 1 Florus Kruyne 1e Advent kamerkoor

crèche/verteluur
8 Marthe de Vries 2e Advent W&T

15 Alleke Wieringa 3e Advent 
22 Florus Kruyne 4e Advent
24 Marthe de Vries Kerstavond aanvang 

19.00 uur
projectkoor

24 Marthe de Vries Kerstnacht 22.00 uur kamerkoor
25 Alleke Wieringa Kerstmorgen cantorij
29 Tina Geels

JANUARI 5 Florus Kruyne Nieuwjaarsontvangst
12 Alleke Wieringa W&T crèche/verteluur
19 Marthe de Vries
26 Claartje 

Slootmans

FEBRUARI 2 Alleke Wieringa crèche/verteluur
9 Marthe de Vries W&T cantorij

16 Florus Kruyne Dopen crèche/verteluur
23 Marthe de Vries

MAART 1 Florus Kruyne 40 dagen tijd kamerkoor
8 Alleke Wieringa 40 dagen tijd, W&T

15 Marthe de Vries 40 dagen tijd, dopen crèche/verteluur
22 Alleke Wieringa 40 dagen tijd
29 Marthe de Vries 40 dagen tijd

APRIL 5 Florus Kruyne Palmzondag crèche/verteluur
9 Alleke Wieringa Witte donderdag W&T

aanvang 19.30 uur
cantorij

10 Florus Kruyne Goede vrijdag
aanvang 19.30 uur

kamerkoor

12 Marthe de Vries Pasen cantorij/ crèche/
verteluur

19 Alleke Wieringa
26 Marthe de Vries
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*)  gezamenlijke dienst met Doopsgezinden in de Doopsgezindekerk. Aanvang 10:00 uur.
**) gezamenlijke dienst met Doopsgezinden in de Geertekerk

voorganger bijzonderheden
MEI 3 Florus Kruyne

10 Marthe de Vries W&T
17 Christa Anbeek crèche/verteluur
24 Heine Siebrand
31 Alleke Wieringa 

en Marthe de 
Vries

Pinksteren cantorij/ crèche/
verteluur

JUNI 7 Florus Kruyne kamerkoor
14 Claartje 

Slootmans
crèche/verteluur

21 Alleke Wieringa W&T
28 Marthe de Vries crèche/verteluur

JULI 5 Florus Kruyne
12 Marthe de Vries Afscheid oudsten 

verteluur
verteluur

19 Do-predikant Do-Re in Do *)
26 Do-predikant Do-Re in Do *)

AUGUSTUS 2 Rachelle van 
Andel

Do-Re in Re **)

9 I Leng Tan Do-Re in Re **)
16 Marthe de Vries
23 Alleke Wieringa W&T
30 Marthe de Vries

SEPTEMBER 6 Alleke Wieringa
13 Marthe de Vries Startzondag cantorij
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ROND DE VIERINGEN

CRÈCHE
Voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar is er tijdens de 
zondagse viering geregeld crèche. We hebben een rooster 
met de ouders van de kinderen die regelmatig komen. Het is 
dus een ouder participatie crèche. Daarnaast worden we ook 
geholpen door gemeenteleden die af en toe crèche draaien.  
Er zijn altijd twee volwassenen bij de kinderen. Alle kindjes zijn 
welkom. Kom je op regelmatige basis, dan zullen we je vragen 
of je als ouder af en toe mee wilt draaien.

DATA: zondagen 8 en 29 september, 13 oktober, 3 en 17 
november, 12 januari, 2 en 16 februari, 15 maart, 5 en 12 april, 
17 en 31 mei, 14 en 28 juni. TijD: tijdens de viering, 10.30 - 
11.30 uur plAATs: Geertekerk, Bovenkamer leiDing: ouders 
inlichTingen en opgAve: Madelief Brok,  
e madeliefbrok@gmail.com, T 06 43431017

VERTELUUR VOOR KINDEREN VAN 5 - 12 JAAR
Aan de slag met verhalen en thema’s uit de Bijbel en andere 
wereldreligies. 
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: zondagen 8 en 29 september, 13 oktober, 3 en 17 
november, 12 januari, 2 en 16 februari, 15 maart, 5 en 12 april, 
17 en 31 mei 14 en 28 juni, 12 juli. Op 8, 15 en 22 december 
wordt er tijdens de viering door de kinderen gerepeteerd 
voor het kerstspel. TijD: tijdens kerkdienst 10.30 - 11.30 
uur plAATs: Geertekerk coörDinATie: Mariken Hanke van 
Peursem opgAve: e mhankevp@gmail.com,  
T 030 2446556 of 06 24433059

*)  gezamenlijke dienst met Doopsgezinden in de Doopsgezindekerk. Aanvang 10:00 uur.
**) gezamenlijke dienst met Doopsgezinden in de Geertekerk

mailto:madeliefbrok@gmail.com
mailto:mhankevp@gmail.com
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NABESPREKEN VIERING
Na de kerkdienst is er gelegenheid om de dienst, de 
overdenking, de liederen en de gebeden na te bespreken met 
andere kerkgangers. Er wordt vooral uitgewisseld, wat de 
viering met je gedaan heeft, waar je door geraakt bent zowel in 
positieve als in negatieve zin. Dit gebeurt in de zuiderfoyer of 
in de opkamer. Crina van Belzen begeleidt deze bespreking en 
Stien Hoogerbrugge is haar vervangster. Regelmatig wordt er 
een verslag gemaakt van de nabespreking, waarbij de privacy 
van de deelnemers gewaarborgd blijft. Naar liefhebbers wordt 
dit verslag, zo mogelijk met de digitale tekst van de overdenking 
doorgemaild. Kerkgangers en andere belangstellenden kunnen 
Crina mailen als ze een verslag, met of zonder overdenking, 
willen ontvangen. Zij komen dan op de mailinglijst.  
 
opgAve: e crinavanbelzen@kpnmail.nl

MUZIEK EN ZANG

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 maandagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur, met 
uitzondering van sommige vakanties. Na de repetitie wordt 
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.
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DATA: wekelijkse repetitie op maandag TijD: 19.30 - 21.00 uur 
locATie: bijna altijd in de kerkzaal van de Geertekerk kosTen: 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage leiDing: Maarten van der Bijl 
inlichTingen en opgAve: Serra Schouwstra,  
e salourens@box.nl, T 035 6020580 Maarten van der Bijl,  
e cantor@geertekerk.nl , T 06 24765863

KAMERKOOR VAN DE GEERTEKERK
Het Kamerkoor van de Geertekerk is bedoeld voor jonge 
(18-40 jaar) 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. Actuele informatie vind je op  
www.geertecantorij.nl.

DATA: wekelijkse repetitie op maandag TijD: 21.00 - 22.30 uur
locATie: bijna altijd in de kerkzaal van de Geertekerk kosTen: 
maandelijkse contributie € 20,- leiDing: Maarten van der Bijl
inlichTingen en opgAve: e cantor@geertekerk.nl,  
T 06 24765863

BIJZONDERE VIERINGEN

VREDESZONDAG 2019
Dit jaar is de Vredesweek van 21 t/m 29 september met 
als thema: ”Vrede verbindt over grenzen”. Hiermee wil 
PAX aangeven dat er andere wegen nodig zijn om vrede te 
bewerkstelligen dan het bouwen van muren en het sluiten van 
grenzen voor vluchtelingen.
Zondag 22 september is het Vredeszondag. Deze dienst zal 
mede worden voorbereid door de vredeswerkgroep. Andere 
belangstellenden zijn welkom! De vredeswerkgroep beraadt 
zich nog over een Geertecafé na afloop van de dienst.
Leden van de vredesgroep: Pauline Huidekoper en Iris Wevers

mailto:salourens@box.n
mailto:cantor@geertekerk.nl
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COMING OUT SUNDAY
Coming Out Day is jaarlijks op 11 oktober. Op zondag 13 
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: dinsdag 24 september TijD: 20.00 - 21.30 uur 
plAATs: Geertekerk leiDing: ds. Alleke Wieringa opgAve:  
e alwieringa@icloud.com, T 030 2882908 

400 JAAR REMONSTRANTEN 
In september 1619 werd in Antwerpen de Remonstrantse 
Broederschap opgericht. Tijdens de kerkdienst op 29 
september staan wij stil bij deze bijzondere gebeurtenis. Wat 
was het bijzondere geluid van de Remonstranten en hoe klinkt 
dat vandaag de dag? Aansluitend zal er de mogelijkheid zijn 
om met elkaar een speurtocht te maken naar remonstrantse 
sporen in Utrecht.

KERSTTIJD

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.

mailto:alwieringa@icloud.nl
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DATA repeTiTies koor: 
zondag 8 december 12.00 - ca. 13.00 uur  
zondag 15 december 12.00 - ca. 13.30 uur 
zondag 22 december 12.00 - ca. 13.00 uur

repeTiTies orkesT en AcTeurs:
zondag 15 december 12.00 - ca. 13.30 uur 
maandag 24 december, tijden in overleg.
Repetities met acteurs etc. worden in overleg vastgesteld.

repeTiTies voor De kinDeren:  
meestal tijdens de diensten. Generale repetitie op 24 
december ‘s middags, daarna een gezamenlijke maaltijd, 
uitvoeren maandagavond 24 december om 19.00 (!) uur.

locATie: In de kerkzaal van de Geertekerk opgAve: Zangers, 
instrumentalisten en volwassen acteurs bij Nel Moen,  
e hjntmoen@kabelfoon.nl, T 030 6883303 Kinderen bij Mariken 
Hanke van Peursem, e mhankevp@gmail.com, T 030 2446556 
of 06 24433059

Omdat het stuk jaarlijks speciaal geschreven wordt is het fijn 
als je je zo tijdig mogelijk opgeeft, liefst vóór 1 oktober.

ADVENTSKRANSEN MAKEN
De dag voor de eerste advent maken we samen 
adventskransen. Je kunt je opgeven voor deze workshop in de 
Geertekerk. Je gaat naar huis met je eigen adventskrans. Ook 
maken we samen de grote krans die in de kerk komt te hangen 
vanaf zondag 1 december (eerste advent).

DATum: zaterdag 30 november TijD: 13.30 - 15.00 uur 
locATie: Geertekerk kosTen: € 17,50 inclusief materialen 
leiDing: Fien Mollema en Maarten van der Bijl inlichTingen 
en opgAve: e cantor@geertekerk.nl, T 06 24765863 

mailto:hjntmoen@kabelfoon.nl
mailto:mhankevp@gmail.com
mailto:cantor@geertekerk.nl
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HEILIGE NACHTEN
Tussen de avond van Eerste Kerstdag en Drie Koningen zitten 
twaalf nachten ‘tussentijd’. Het zijn nachten waarin voor het 
gevoel de tijd 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: woensdagavond 11 en 18 december, 8 januari TijD: 
20.00 - 21.45 uur locATie: Geertekerk, De Bovenkamer 
kosTen: € 25,- (gratis voor leden en vrienden van de RGU) 
leiDing: ds. Alleke Wieringa inlichTingen en opgAve:  
e alwieringa@icloud.com, T 030 2882908

KERSTNACHT 2019 
Naast de jaarlijkse kerstavondviering (met het kerstspel) zal 
er dit jaar ook een kerstnachtdienst zijn. Ds. Marthe de Vries 
gaat voor, muziek wordt verzorgd door het Kamerkoor van de 
Geertekerk met een barokensemble onder leiding van cantor-
organist Maarten van der Bijl.

DATA: 24 december 2019 TijD: 22.00 uur leiDing: ds. Marthe 
de Vries, Maarten van der Bijl

34

mailto:alwieringa@icloud.com
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WIJKEN EN 
REGIO’S

WIJK- EN REGIOAVONDEN NAJAAR 2019 
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 “een eigen geluid” 
staat centraal en daarnaast is er ruimte voor kennismaking 
en gesprek over het reilen en zeilen van de Remonstrantse 
Gemeente Utrecht.

Datum Tijd Predikant Plaats

do 19 september 20.00 ds. Marthe de Vries Vechtstreek
wo 25 september 20.00 ds. Marthe de Vries Tuindorp/ Tuinwijk
di 1 oktober 19.30 ds. Marthe de Vries Oog in Al/ Kanaleneiland
di 1 oktober 20.00 ds. Alleke Wieringa Hoograven, Lunetten
do 3 oktober 20.00 ds. Marthe de Vries Bilthovenv
di 8 oktober 20.00 ds. Alleke Wieringa Wilhelminapark 
wo 9 oktober 20.00 ds. Florus Kruyne Overvecht, Utrecht Noord
do 10 oktober 20.00 ds. Florus Kruyne Nieuwegein e.o.
wo 16 oktober 20.00 ds. Alleke Wieringa Doorn, Amerongen, 

Wijk bij Duurstede e.o.  
wo 20 november 20.00 ds. Florus Kruyne Binnenstad
do 21 november 20.00 ds. Florus Kruyne en 

ds. Marthe de Vries
Zeist, Driebergen, Bunnik e.o.

Datum volgt 20.00 ds. Marthe de Vries Woerden/Vleuten/Harmelen
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PARALLELLE WERELDEN VAN VRIENDEN, VIJANDEN 
EN VREEMDEN
Drie gespreksavonden met het karakter van een zoete inval 
over actieve verdraagzaamheid vroeger en nu. Van de 17e 
-eeuwse vredeskerk tot spijbelen voor het behoud van de 
planeet aarde.
Je hoeft er niets voor voor te bereiden. Elke avond is er 
een goed verhaal over de wortels van verdraagzaamheid 
en tolerantie en elke avond is er een korte tekst die wordt 
uitgereikt om met elkaar te bespreken. Die kan gaan over 
de context van religie en filosofie - Jacobus Arminius, de 
vluchteling John Locke en vrijdenker Voltaire. En natuurlijk niet 
te vergeten over de grenzen aan de tolerantie, waar intolerantie 
begint, en hoe je je kunt oefenen om hiermee in de praktijk 
goed om te gaan. Over diverse manieren van beïnvloeding van 
de open westerse samenleving. Hoever kan je gaan?  
Van Amos Oz tot René Gudde en Arnon Grunberg. 

DATum: dinsdag 1 oktober, 5 november en 3 december 
2019 TijD: 19.30 - 21.30 uur plAATs: vergaderruimte 
Gereformeerde Kerk, Emmalaan 2 te Geldermalsen leiDing: 
dr. Heine Siebrand opgAve: Teun van Dorp,  
e teun.vandorp@planet.nl, T 0345 549538

GESPREKSOCHTENDEN
Christelijke spiritualiteit en levenskunst
Twee gespreks-ochtenden die elks eizoen, en dat al sinds vele 
jaren, in de West-Betuwe worden gehouden. Dit jaar weer onder 
leiding van onze predikant mw.ds. Alleke Wieringa.
De gesprekken op deze vaak zeer inspirerende ochtenden gaan 
veelal over spiritualiteit en levenskunst. De literatuur wordt nog 
nader bekend gemaakt.
 

WEST BETUWE

mailto:teun.vandorp@planet.nl
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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.

DATA: woensdag 12 februari en 11 maart 2020 TijD: 10.00 - 
12.00 uur plAATs: Venue, Duindoornstraat 33A, Geldermalsen 
Deelnemers: maximaal 15 kosTen: geen leiDing: ds. Alleke 
Wieringa opgAve: Teun van Dorp, e teun.vandorp@planet.nl,  
T 0345 549538

Datum Predikant Bijzonderheden
8 september mw. ds. A.L. Wieringa Startzondag
6 oktober mw. ds. M.G 

Fernhout
3 november mw. ds. C.M. Geels
24 november ds. F. Kruyne Gedachtenisdienst
8 december mw.ds. A.L. Wieringa 2de adventzondag
25 december ds. H. Siebrand Kerst
5 januari Nieuwjaarsontvangst in de Geertekerk, 

inloop 10.00 uur
2 februari ds. F. Kruyne
1 maart mw. M.E. Rosen 

Jacobson-van Dam
9 april mw. ds. M.F. de Vries Witte Donderdag HA, aanvang 19.00 uur
12 april mw. ds. A.L. Wieringa Pasen
3 mei mw. dr. S. Coenradie
31 mei hr. P.W.A. Overdiep Pinksteren
7 juni mw. ds. M.F. de Vries
6 september dr. J.B.Y. Berkvens Startzondag

mailto:teun.vandorp@planet.nl
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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 
tot 17.00 uur. Allerlei activiteiten in 
de kerk (huwelijken, congressen, 
muziekuitvoeringen) kunnen echter, 
soms ook op korte termijn, leiden tot 

sluitingsdagen. Kijk daarom tevoren 
altijd even op de websites  
geertekerk.nl of kerkenkijken.nl voor 
de meest recente openingstijden. 

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

coörDinATie: Wim van Vugt,  
e wvvugt@dds.nl 
Wil van Rijswijk-de Groot,  
e wilenjanvanrijswijk@gmail.com 

OPEN MONUMENTENDAG
De Geertekerk als monument 
De deuren van de Geertekerk staan 
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 14 september

DE  
MONUMENTALE 
GEERTEKERK

http://geertekerk.nl
http://www.kerkenkijken.nl
mailto:wvvugt@dds.nl
mailto:wilenjanvanrijswijk@gmail.com
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GEERTEKERK
Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
Website  www.geertekerk.nl
E-mail  e rgu@geertekerk.nl
Telefoon T 030 2340198
Banknummer  NL36 TRIO 0379521784 
 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

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

(telefonisch spreekuur: di, wo, do, 17.00 - 18.00 uur)
ds. Marthe de Vries  e marthedevries@dds.nl T 06 22325913  

(voor contact graag de voicemail inspreken)

CANTOR/ORGANIST
Maarten van der Bijl e cantor@geertekerk.nl, T 06 24765863

JONGERENWERK
Timo van Kempen  e jongerenwerk@geertekerk.nl

VERHUUR KERKGEBOUW / RESERVERING RUIMTES
Voor RGU activiteiten Inge van de Pavoordt
 e coordinator-rgu@geertekerk.nl, T 06 30335288

Overige verhuur  Heirloom, Venues of Utrecht
   www.heirloom.nl/geertekerk
   e info@heirloom.nl, T 030 2310347

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

PRAKTISCHE 
INFORMATIE
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SEPTEMBER tijd pag.

2 Dansmeditatie 10.00 10

7 Startweekend Klub 20

8 Startweekend Klub 20

9 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

Workshop Mindfulness 20.00 9

10 Bijbelkring Vechtstreek 10.00 15

14 Open Monumentendag 10.00 38

16 Dansmeditatie 10.00 10

Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

Mindfulnesstraining 19.30 9

17 Bijbelkring Zeist 14.00 16

23 Leeskring Bilthoven 14.30 15

Mindfulnesstraining 19.30 9

24 Voorbereiding Coming out 

Sunday

20.00 32

25 Wijkavond Tuindorp, Tuinwijk 20.00 35

26 Regiokring Doorn e.o. 14.00 17

Avondkring Zeist 20.00 16

30 Dansmeditatie 10.00 10

OKTOBER tijd pag.

1 Parallelle Werelden (West 

Betuwe)

19.30 36

Wijkavond Hoograven, Lunetten 20.00 35

2 Middagkring Houten 14.00 18

4 Zilverlingen ochtendgroep 10.30 22

Zilverlingen middaggroep 14.00 22

7 Mindfulnesstraining 19.30 9

8 Bijbelkring Vechtstreek 10.00 15

High Tea 15.30 19

Wijkavond Wilhelminapark 20.00 35

Kring voor jonge ouders 20.00 21

9 Wijkavond Overvecht, Utrecht N. 20.00 35

10 Van Kaft tot Kaft 10.00 10

Wijkavond Nieuwegein e.o. 20.00 35

14 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

Mindfulnesstraining 19.30 9

15 Bijbelkring Zeist 14.00 16

16 Regio avond Doorn, Amerongen, 20.00 35

Wijk bij Duurstede e.o.

17 Regiokring Doorn e.o. 14.00 17

18 Arminiaanse Maaltijd 18.00 23

21 Dansmeditatie 10.00 10

Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

28 Mindfulnesstraining 19.30 9

30 Middagkring Houten 14.00 18

Bible Basics 20.00 11

AGENDA 
2019-2020
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NOVEMBER tijd pag.

4 Dansmeditatie 10.00 10

Mindfulnesstraining 19.30 9

5 Bijbelkring Vechtstreek 10.00 15

Parallelle Werelden (West 

Betuwe)

Miniseminar

19.30

20.00

36

23

7 Van Kaft tot Kaft 10.00 10

Bible Basics 20.00 11

11 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

Mindfulnesstraining 19.30 9

12 High Tea 15.30 19

14 Regiokring Doorn e.o. 14.00 17

Bible Basics 20.00 11

16 Bijbelkring Zeist 14.00 16

18 Dansmeditatie 10.00 10

Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

Mindfulnesstraining 19.30 9

20 Wijkavond Binnenstad 20.00 35

21 Wijkavond Zeist, Driebergen, 20.00 35

Bunnik e.o.

22 Zilverlingen ochtendgroep 10.30 22

Zilverlingen middaggroep 14.00 22

27 Middagkring Houten 14.00 18

30 Adventskransen maken 13.30 33

DECEMBER
2 Dansmeditatie 10.00 10

3 Parallelle Werelden (West 

Betuwe)

19.30 36

5 Van Kaft tot Kaft 10.00 10

9 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

10 High Tea 15.30 19

11 Heilige nachten 20.00 34

12 Regiokring Doorn e.o. 14.00 17

16 Dansmeditatie 10.00 10

Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

17 Bijbelkring Zeist 14.00 16

18 Heilige nachten 20.00 34

JANUARI 2019 tijd pag.

7 Dansmeditatie 10.00 10

Jung introductie 20.00 13

8 Heilige nachten 20.00 34

13 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

14 Bijbelkring Vechtstreek 10.00 15

High Tea 15.30 19

15 Middagkring Houten 14.00 18

16 Regiokring Doorn e.o. 14.00 17

Multiple religious belonging 20.00 11

20 Dansmeditatie 10.00 10

Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

23 Van Kaft tot Kaft 10.00 10

Multiple religious belonging 20.00 11

26 Buurkerkenlunch 12.00 23

28 Jung introductie 20.00 13

30 Multiple religious belonging 20.00 11

FEBRUARI
3 Dansmeditatie 10.00 10

5

6

Middagkring Houten

Miniseminar

14.00

20.00

18

23

9 Broodje Eredienst 12.15 24

10 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

11 Bijbelkring Vechtstreek 10.00 15

High Tea 15.30 19

12 Chr. spiritualiteit en levenskunst 10.00 36

(West Betuwe)

13 Regiokring Doorn e.o. 14.00 17

18 Dansmeditatie 10.00 10

Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

Jung introductie 20.00 13

18 Bijbelkring Zeist 14.00 16

20 Van Kaft tot Kaft 10.00 10
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MEI tijd pag.

4 Dansmeditatie 10.00 10

11 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

12 Bijbelkring Vechtstreek 10.00 15

18 Dansmeditatie 10.00 10

Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

19 Bijbelkring Zeist 14.00 16

JUNI
8 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

15 Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

23 Credo 20.00 12

30 Credo 20.00 12

JULI
3 Geertekampeer 25

4 Geertekampeer 25

5 Geertekampeer 25

7 Credo 20.00 12

14 Credo 20.00 12

MAART tijd pag.

2 Dansmeditatie 10.00 10

4 Middagkring Houten 14.00 18

9 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

Jung vervolg 20.00 14

10 Bijbelkring Vechtstreek 10.00 15

High Tea 15.30 19

Oriëntatiecursus 20.00 12

11 Chr. spiritualiteit en levenskunst 10.00 36

(West Betuwe)

12 Regiokring Doorn e.o. 14.00 17

13 Vrijzinnige lezing 20.00 24

15 Broodje Eredienst 12.15 24

16 Dansmeditatie 10.00 10

Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

17 Bijbelkring Zeist 14.00 16

Oriëntatiecursus 20.00 12

Jung vervolg 20.00 14

24 Oriëntatiecursus

Opstaan is in beweging komen

20.00

20.00

12

14

26 Van Kaft tot Kaft

Miniseminar

10.00

20.00

10

23

30 Dansmeditatie 10.00 10

31 Oriëntatiecursus 20.00 12

APRIL
6 Dansmeditatie 10.00 10

Jung vervolg 20.00 14

7 Bijbelkring Vechtstreek 10.00 15

13 Gespreksgroep Grenzeloos 20.00 19

14 High Tea 15.30 19

Oriëntatiecursus 20.00 12

20 Dansmeditatie 10.00 10

Leeskring ‘MAK’ 14.00 18

Jung vervolg 20.00 14

21 Bijbelkring Zeist

Opstaan is in beweging komen

14.00

20.00

16

14

Oriëntatiecursus 20.00 12
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