
WONDERFUL
A

WORLD

PROGRAMMAGIDS
VOL INSPIRATIE
GEERTEKERK
2020-2021

WONDERFUL
A

WORLD

PROGRAMMAGIDS
VOL INSPIRATIE
GEERTEKERK
2020-2021

WONDERFUL
A

WORLD

PROGRAMMAGIDS
VOL INSPIRATIE
GEERTEKERK
2020-2021



32

programmagids vol inspiratie geertekerk 2020-2021programmagids vol inspiratie geertekerk 2020-2021

INHOUD
A WONDERFUL WORLD 4
WELKOM BIJ DE REMONSTRANTEN 6

PROGRAMMA
CURSUSSEN 8
DOORGAANDE GESPREKSKRINGEN 14
GENERATIES 18
EENMALIG 22

ZONDAG IN DE GEERTEKERK
ROND DE VIERINGEN 28
 CRÈCHE 28
 VERTELUUR 28
 NABESPREKING 29
MUZIEK EN ZANG 29
BIJZONDERE VIERINGEN 30
IN DE KERSTTIJD 31
40 DAGEN TIJD 33

WIJKEN EN REGIO’S
WIJK- EN REGIO AVONDEN 34
WEST-BETUWE 35

DE MONUMENTALE GEERTEKERK 37
PRAKTISCHE INFORMATIE 38
AGENDA, INCLUSIEF KERKDIENSTEN 39

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.

Belangrijk in verband met corona
Alle activiteiten vermeld in dit programma
boekje zijn onder voorbehoud van de ontwik
kelingen rond het coronavirus en de landelijke 
maat regelen van dat moment. 

Afhankelijk van de actuele situatie kunnen er 
niet alleen consequenties zijn voor het al of niet 
doorgaan van een activiteit, maar ook over het 
maximaal toegestane aantal deel nemers en de 
plaats.

Het is daarom belangrijk dat u zich opgeeft bij 
de betreffende coördinator, zodat er zicht is op 
het aantal deelnemers en eventuele wijzigingen 
aan u door gegeven kunnen worden. 

Wanneer u naar de kerk komt voor een kerk
dienst of een andere activiteit zult u zich bij  
binnenkomst moeten registreren.

Natuurlijk blijven bij alle activiteiten ook de 
richtlijnen van het RIVM van kracht:
• bij verkoudheid of koorts thuis blijven;
• 1,5 meter afstand;
• niezen/hoesten in de elleboog;
• regelmatig handen wassen.



4 5

Als een trouwe verbindende onderstroom zijn er natuurlijk 
de doorgaande groepen, veelal regionaal georganiseerd. De 
wijk en regio avonden zorgen ook voor verbindingen op kleine 
schaal. Het delen van inzichten en ervaringen kan nieuwe 
gezichtspunten geven en de ogen openen voor nog niet eerder 
opgemerkte grote of kleine wonderen.

Het jaarthema komt aan bod in cursussen en leesgroepen en 
tijdens het miniseminar “Groene verbondenheid” in maart. De 
plaats van de mens ten opzichte van de natuur zal onderzocht 
worden aan de hand van beelden en teksten in de bijbel. En 
ook het boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort zal 
hier een rol in spelen. 

Wij hopen natuurlijk van harte dat de plannen die gemaakt zijn 
ook uitgevoerd kunnen worden en dat corona geen roet in het 
eten gooit. Het zal echter noodzakelijk blijven om rekening 
te houden met de ontwikkelingen op dit gebied. Vandaar dat 
we je vragen om je aan te melden voor iedere activiteit, zodat 
eventuele wijzigingen doorgegeven kunnen worden.

We wensen je een inspirerend jaar toe, met verbindende 
ontmoetingen. Een jaar, waarin we af en toe met verwondering 
en dankbaarheid zullen zeggen of denken: “het is vol wonderen 
om ons heen”. 

Programmacommissie Geertekerk

Welkom leden en vrienden van de Geertekerk, belangstellenden en 
toevallige bladeraars.

Toen we met veel enthousiasme het jaarthema “A Wonderful World” 
kozen, was corona nog een vaag gerucht uit het verre China. Wij 
koppelden A Wonderful World aan verwondering en verbondenheid. 
De Wonderful World van Louis Armstrong, met groene bomen en rode 
rozen, een blauwe hemel met witte wolken en van mensen die elkaar 
met een handdruk begroeten (luister vooral even op Youtube).

A Wonderful World waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. 
Een wereld, die vol verwondering bekeken en ervaren kan worden en 
steeds weer iets wonderbaarlijks prijsgeeft. En ook een wereld, waarin 
fascinerend natuurgeweld desastreuze gevolgen kan hebben.

En toen was daar corona. Wereldwijde verbindingen werden heel 
zichtbaar en concreet. De verwondering en ontzetting over een 
minuscuul virus dat ziekte en dood teweeg brengt en hele economieën 
plat legt, werd wereldwijd gedeeld. Handen schudden ging in de ban, 
verbindingen kregen digitaal vorm. 

Tegen deze achtergrond is het jaarprogramma ontstaan. De 
invalshoeken zijn weer divers evenals de vorm waarin we elkaar 
kunnen ontmoeten en spreken. 
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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 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. 
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 plaats; ‘klassiek kerkelijk’ 
of met een open blik op andere 
levensbeschouwelijke tradities.

rouw Onze predikanten zijn ervaren 
in het begeleiden van mensen in hun 
stervensproces, ook als bijvoorbeeld 
euthanasie of palliatieve sedatie 
aan de orde is. Ook de naasten van 
een stervende kunnen een beroep 
doen op een predikant. 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 met respect 
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 
zogenaamde ‘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! 
Van oudsher is bij de Remonstranten 
iedereen die dit graag wil welkom 
om hier aan mee te doen, welke 
achtergrond je ook hebt, of je bij een 
kerk hoort of niet. 

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: iedereen 
is welkom, waar je ook vandaan 
komt, welke al dan niet kerkelijke 
achtergrond je ook hebt, wat je 
seksuele voorkeur of geaardheid ook 
is, dat 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!

EÉN OP ÉÉN
Een privé gesprek 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 email te bereiken om een 
afspraak te maken (zie achterin dit 
boekje).

WELKOM BIJ DE  
REMONSTRANTEN
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VAN KAFT TOT KAFT?!
Verdiepend bijbellezen – leer meer over de enorm rijke achtergrond 
van de bijbel, wees samen kritisch en verdiep je inzicht. Ons samenzijn 
heeft een studieus aspect (vragen stellen, nieuwe informatie) en een 
gespreksaspect: hoe komt het gelezene op ons over en wat brengt het 
ons (of niet). Een en ander is altijd goed voor een levendige bijeenkomst.
Ik voel er wel voor om dit keer te kiezen voor een caleidoscopische 
aanpak. Samen met de auteurs van ‘Mijn held en ik, autobiografisch 
bijbellezen’ zwerven we door de bijbel, lezen we hoe de dominees er zelf 
tegenaan kijken en dat geeft ons de ruimte voor het vertellen van ons 
eigen verhaal.

dag en data: donderdagochtend 1 oktober, 12 november, 17 december, 
21 januari, 18 februari en 18 maart tijd: 10.00 – 12.00 uur plaats: 
Geertekerk, de Zuidfoyer kosten: €25; voor leden en vrienden van de 
RGU gratis leiding: ds. Alleke Wieringa informatie en opgave: 
alwieringa@icloud.nl, 030 288 2908 

A WONDERFUL WORLD, DE NATUUR, BRON EN BEDREIGING
Drie bijeenkomsten onder leiding van onze predikanten naar aanleiding 
van het jaarthema. Natuur als onze inspiratiebron, maar ook iets dat 
ons ontzag inboezemt en vernietigend te werk kan gaan, of het nu 
is door een virus of een tsunami. Onze verhouding tot de natuur, van 
verwondering tot verschrikking, willen we in deze drie bijeenkomsten 
onderzoeken aan de hand van verschillende teksten uit de bijbel, de 
literatuur en de filosofie. Leidraad vormen de vier elementen: water, 
aarde, lucht en vuur. 

dag en data: dinsdagavond 3 november: Alleke Wieringa, 
dinsdagavond 17 november: Marthe de Vries, dinsdagavond 
1 december: Florus Kruyne tijd: 20.00 – 22.00 uur plaats: Geertekerk, 
Bovenkamer kosten: €25; voor leden en vrienden van de RGU gratis 
leiding: ds. Alleke Wieringa, ds. Marthe de Vries, ds. Florus Kruyne 
informatie en opgave: marthedevries@dds.nl, 06 22 32 59 13

PROGRAMMA
CURSUSSEN

DANSMEDITATIE OP MAANDAGOCHTEND
Bewegen en dansen zijn natuurlijke manieren om te ervaren dat je lééft. 
In deze cursus kun je het wonder van je lichaam beleven in (kring) dans, 
bewegingsmeditatie en vrije improvisatie op diverse soorten muziek. 
Je hoeft niets te pres(en)teren, het gaat om ontspanning, plezier en 
verdieping. Het jaarthema ‘A Wonderful World’ krijgt in jouw dans 
handen en voeten. Geen danservaring nodig. 

dag en data: (meestal) elke 1e, 3e en eventueel 5e maandag van de 
maand data najaar 2020: 7 en 21 september, 5 en 12 oktober, 2, 16  
en 30 november, 7 en 21 december data voorjaar 2021: 18 januari,  
1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart, 19 april, 3, 17 en 31 mei, 7 en 21 juni 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur met koffie/thee na afloop plaats: Geertekerk 
kosten: Najaar 2020, 9 bijeenkomsten, €98,50 (inclusief koffie of thee), 
Voorjaar 2021, 12 bijeenkomsten, €128,50 (inclusief koffie of thee) 
leiding: Nelien van Doorn informatie en opgave:  
www.dansenmetnelien.nl, nelienvandoorn@hotmail.com, 06 26 83 22 89

WAT DOEN WIJ ALS WIJ BIDDEN?
We bidden wat af in de eredienst als een vanzelfsprekend onderdeel 
ervan. Maar wat zitten we eigenlijk te doen als we samen bidden? Gaat 
het om de inhoud (wat zeggen we)? Of ook om hoe je bidt (houding, 
lichaam, hart, het soort aandacht etc.)? Tot wie of wat is het gebed 
geadresseerd? Wat is het effect ervan? Wat zijn onze verwachtingen? 
Wat is het verschil tussen het openingsgebed, de voorbeden, het 
stil gebed, het Onze Vader en het individuele, vrije gebed buiten de 
eredienst?

dag en data: 3 maandagavonden, 28 september, 5 en 12 oktober 2020 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur plaats: Geertekerk, Bovenkamer kosten: €25; 
voor leden en vrienden van de RGU gratis leiding: ds. Florus Kruyne 
informatie en opgave: kruyne@planet.nl, opgave voor 20 september
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LEESKRING GROENE THEOLOGIE 
De wereld verkeert in een ecologische crisis. Daar kunnen we niet meer 
omheen. De laatste twee eeuwen is de natuur een ongebreidelde wijze 
geëxploiteerd. Vaak met de bijbel in de hand, want zo staat het toch in 
de allereerste Bijbelverzen: God zei: ’Laten wij mensen maken die ons 
evenbeeld zijn; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee 
en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles 
wat daarop rondkruipt.’ Maar staat de mens daarmee ook centraal in de 
schepping? 

Het boek ‘Groene theologie’ van onderzoeker en predikant Trees van 
Montfoort verwoordt een andere visie: niet de mens, maar Gods liefde 
voor heel de schepping staat centraal.

In vijf bijeenkomsten zullen we dit boek aan de hand van stellingen en 
vragen met elkaar bespreken. Op dinsdagavond 16 maart zal Trees van 
Montfoort een van de sprekers zijn tijdens het miniseminar “Groene 
Verbondenheid”. 

dag en data: afwisselend maandag en dinsdagmiddag, 11 en 26 
januari, 8 en 23 februari en 8 maart tijd 14.00 – 16.00 uur plaats 
Geertekerk, Bovenkamer kosten €25; voor leden en vrienden van de RGU 
gratis deelnemers maximaal 10 personen leiding Roos Ritmeester 
inlichtingen en opgave roosrit@xs4all.nl,  06 21 84 71 06

LEGE PLEKKEN - HEILIGE PLAATSEN
Drie gespreksavonden met het karakter van een zoete inval. 
Dit jaar publiceerde Heine Siebrand, ‘Een neus voor God. Van Benedictus 
Spinoza tot Franca Treur’, over intuïtie als het brandpunt van vernieuwing 
in kunst en wetenschap. Gedragen door een rijke diversiteit van spelers 
die openstaan naar de toekomst toe. Vanuit open plekken, veelal uit 
het niets opgekomen, wordt wat eerder leeg was tot een heilige plaats 
soms. Voorbereiding is niet nodig. Aanschaf van het boek is voor 
deelname niet noodzakelijk. Elke avond wordt een korte tekst uitgereikt. 
Deze wordt ingeleid en vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. 
Anders dan wat in onze tijd helaas gewoon is, gaat het niet om wie of 
wat (geen helden) maar om waar het gesprek ons naartoe brengt.

JUNGIAANS DENKEN EN WERKEN, INTRODUCTIE-CURSUS
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 de bijeenkomsten hand in hand. Er wordt o.a. 
gewerkt met teksten uit de bijbel.

dag en data: maandag 4 januari, 18 januari en 1 februari 2021 tijd: 
19.30 – 22.00 uur plaats: Geertekerk, Opkamer kosten: €25; voor 
leden en vrienden van de RGU gratis leiding: Marijke Kools, Jungiaans 
filosofisch therapeut, bioloog en verpleegkundige, werkzaam als 
zorgbemiddelaar bij het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht informatie 
en opgave: marijkekools@planet.nl (onderwerp: Jungcursus RGU1),  
06 44 40 64 00

JUNGIAANS DENKEN EN WERKEN, VERDIEPINGSCURSUS
Voor wie na de introductiecursus meer van en over Jung wil leren.
In deze avonden worden in de introductiecursus behandelde begrippen 
uit de psychologie van Carl Gustav Jung uitgediept en nieuwe 
begrippen geïntroduceerd. Theorie en toepassing van het Jungiaanse 
gedachtegoed wisselen elkaar af. Soms wordt gebruik gemaakt van 
Bijbelteksten.

dag en data: maandag 1, 15 en 29 maart 2021 tijd: 19.30 – 22.00 
uur plaats: Geertekerk, Opkamer kosten: €25; voor leden en vrienden 
van de RGU gratis leiding: Marijke Kools, Jungiaans filosofisch 
therapeut, bioloog en verpleegkundige, werkzaam als zorgbemiddelaar 
bij het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht informatie en opgave: 
marijkekools@planet.nl (onderwerp: Jungcursus RGU1),  
06 44 40 64 00
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WORKSHOP GEWELDLOZE COMMUNICATIE
In deze workshop maken we kennis met de methode van Geweldloze 
Communicatie van Marshall Rosenberg. Geweldloos communiceren 
houdt in: naar elkaar luisteren zonder direct met de eigen mening klaar 
te staan, maar te vragen naar de bedoeling van de ander. Wereldwijd 
leidt de methode tot het oplossen en voorkomen van conflicten. 
Onder deskundige begeleiding gaan we hiermee aan de slag.

dag en data: donderdagochtend 11 en 25 maart tijd: 10.30 – 13.00 
uur plaats: Geertekerk, Zuidfoyer kosten: nog niet bekend  
leiding: Diaconale Commissie informatie en opgave: Mary Kuiper, 
diaconie@geertekerk.nl, 06 55 89 39 14

DE ZIN VAN HET LEVEN 
Een hartstilstand confronteerde journalist Fokke Obbema hardhandig 
met een aantal wezenlijke levensvragen, waarvan de vraag naar de zin 
van ons leven de meest indringende was. Na een artikel in de Volkskrant, 
waarop ongelooflijk veel reacties kwamen, begon hij een interview-serie 
waarin hij uiteenlopende mensen naar hun antwoord vroeg op die vraag.
Dit boek vormt het uitgangspunt voor deze serie bijeenkomsten. We 
zullen een aantal interviews lezen, maar ook vooral met elkaar in 
gesprek gaan over zin en bezinning in ons eigen leven.

dag en data: donderdag 15, 22 en 29 april 2021 tijd: 20.00 – 22.00 uur 
plaats: Geertekerk, Bovenkamer kosten: €25; voor leden en vrienden 
van de RGU gratis. Eventueel de aanschaf van het boek, Fokke Obbema, 
‘De zin van het leven.’ leiding: ds. Marthe de Vries informatie en 
opgave: marthedevries@dds.nl, 06 22 32 59 13

dag en data: dinsdagavond 26 januari, 23 februari, 23 maart tijd: 
20.00 – 22.00 uur plaats: Geertekerk, Zuidfoyer kosten €25; voor 
leden en vrienden van de RGU gratis leiding: dr. Heine Siebrand 
inlichtingen en opgave heinesiebrand@planet.nl

ORIËNTATIECURSUS 2021
Wie zijn de Remonstranten? Waar staan zij voor? Wie ben ik 
dat deze club mij interesseert? En zou een verbinding met deze 
geloofsgemeenschap iets voor mij zijn (of niet)? Deze cursus biedt 
gelegenheid om je kennis over de remonstrantse manier van geloven 
te verdiepen en om in gesprek te zijn met jezelf (!) en met anderen over 
wat voor jou van waarde is in je kijk op het leven. Misschien besluit je 
dan ook wel lid of vriend/in te worden. Maar dat is geen verplichting. De 
cursus heeft een studieus aspect én er is veel ruimte om met elkaar in 
gesprek te zijn en elkaar op een diepgravender manier te leren kennen.

dag en data: 6 dinsdagavonden in 2021: 2, 9 en 23 maart, 13  
en 20 april, 11 mei. tijd: 20.00 – 22.00 uur plaats Geertekerk, 
Bovenkamer kosten: €25; voor leden en vrienden van de RGU  
gratis leiding: ds. Alleke Wieringa informatie en opgave: 
alwieringa@icloud.nl, 030 288 2908

NB. Mocht je lid of vriend willen worden, houd dan ook 21 en 23 mei vrij. 
Op de 21e is er een mooie avond met de kerkenraad en alle predikanten 
om elkaar te leren kennen; en je wordt als lid of vriend verwelkomd. In de 
zondagmorgendienst van Pinksteren word je feestelijk bevestigd als lid 
of vriend.
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GESPREKSGROEP GRENZELOOS
We bespreken dit seizoen nummers van het blad Open Deur (elk 
nummer een ander thema, gespreksvragen digitaal bijgeleverd).

dag en data: maandagavonden (tweede maandag van de maand) 
tijd: 20.00 – 22.00 uur plaats: wisselend kosten: de aanschaf van 
het gekozen materiaal leiding: wisselend informatie en opgave: 
Ineke Ludikhuize, ludikhuize@gmail.com

LEESKRING ‘MAK’
In deze kring lezen we Nederlandse literatuur en ook (vertaalde) boeken 
van buitenlandse schrijvers. De leden dragen zelf titels aan en dat leidt 
voor de anderen vaak tot mooie verrassingen.

dag en data: elke derde maandagmiddag van de maand tijd: 14.00 – 
16.00 uur plaats: afwisselend bij één van de deelnemers thuis  
kosten: geen leiding: Ellen Edelman informatie en opgave:  
edelman.deheer@planet.nl, tel. 030 696 2448

BIJBELKRING ZEIST
In de Bijbelkring Zeist staan – naast de ontmoeting met elkaar – 
Bijbelteksten centraal. Het zijn boeiende en inspirerende bijeenkomsten 
waarbij we niet schromen ook zijwegen te betreden.

dag en data: elke 3e dinsdag van de maand (m.u.v. december) 
15 september, 20 oktober, 17 november, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 
20 april en 18 mei tijd: 14.00 – 15.45 uur plaats: recreatiezaal van  
De Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist kosten: €25; gratis  
voor leden van de RGU + eenmalige bijdrage voor koffie en thee  
van €3,50 leiding: ds. Marthe de Vries informatie en opgave:  
Ellen Renia, ellen.renia@icloud.com, 030 695 2652

 DOORGAANDE GESPREKSKRINGEN

LEESKRING BILTHOVEN
In deze leeskring worden boeken besproken, zowel romans als meer 
religieuze boeken. De boeken worden in onderling overleg gekozen. 
Tijdens de eerste bijeenkomst verdiepen we ons in het boek ‘Magdalena’ 
van Maarten ‘t Hart.

dag en data: maandagmiddag, 1e bijeenkomst op 7 september 
tijd: 14.30 – 16.00 uur plaats: bij de deelnemers thuis kosten: 
geen leiding: Anke van Maanen informatie en opgave: 
ankevanmaanen@hotmail.com, 06 23 09 36 77 

BIJBELKRING VECHTSTREEK 
We lezen het bijbelboek Exodus en gebruiken daarbij het boek van 
Jonathan Sacks, ‘Exodus, boek van de bevrijding’.

dag en data: dinsdagochtend 8 september, 6 oktober, 10 november, 
12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei tijd: 10.15 – 11.45 uur 
plaats: t.z.t. wordt dit aan de deelnemers bekend gemaakt kosten: 
€25 ; gratis voor leden en vrienden van de RGU leiding: Mattie van der 
Slikke informatie en opgave: mvanderslikke@simpc.nl, 0346 28 49 54

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. 

dag en data: dinsdagmiddag 8 september, 13 oktober, 10 november, 
8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april tijd: 15.30 – 16.45 
uur plaats: Geertekerk leiding: ds. Heine Siebrand (Heine Siebrand was 
ruim 20 jaar als predikant verbonden aan de Geertekerk) informatie  
en opgave: Marian van Leeuwen, marianscheltema@gmail.com,  
030 252 2756
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KRING DOORN E.O.
We zijn alweer een tijdje met elkaar onderweg, maar laten we er 
nadrukkelijk bij vermelden dat je van harte welkom bent om deel te 
nemen als je nu denkt: ah! Daar heb ik zin in!

Komend jaar hebben we als aanzet voor onze gesprekken het recent 
verschenen boek ‘Mijn held en ik, autobiografisch bijbellezen’.

dag en data: donderdagmiddag 8 oktober, 5 november, 10 december, 
7 januari, 4 februari en 4 maart. tijd: 14.00 – 16.00 uur plaats: wordt 
bekend gemaakt bij aanmelding. kosten: €25; voor leden en vrienden 
van de RGU gratis. Eventueel de aanschaf van het boek ‘Mijn held en 
ik” (€16,95). leiding: ds. Alleke Wieringa informatie en opgave: 
alwieringa@icloud.nl, 030 288 2908

LEESKRING “HOE BLIJF JE AD REM?”
Komt u er vaak ook niet aan toe om al die interessante artikelen in 
AdRem en de Geertebrief en de blogs in de digitale nieuwsbrief en 
op vrijzinnige websites te lezen? En vindt u dat eigenlijk jammer? 
Deze leeskring biedt een stimulans om dat te gaan doen. Maandelijks 
komen we bij elkaar en spreken we over twee artikelen en/of blogs. De 
deelnemers kiezen om de beurt de teksten en geven de aanzet voor het 
gesprek. Met elkaar kom je ook weer tot nieuwe inzichten. 

dag en data: maandag 19 oktober, 16 november, 7 december en 
11 januari tijd: 20.00 – 22.00 uur plaats: Geertekerk, Bovenkamer 
max. 810 deelnemers kosten: geen, behalve abonnement op AdRem 
en de Geertebrief leiding: Hetty Zock en Lies van Weezel informatie 
en opgave: t.h.zock@rug.nl, 06 22 30 19 75

MIDDAGKRING HOUTEN
Deze kring is al een tijd met elkaar in gesprek, maar dat moet jou niet 
tegenhouden om aan te sluiten. We gaan verder met het boekje ‘In mij 
stroomt een rivier’. Een diverse verzameling van persoonlijke levens en 
geloofsverhalen. Daarna willen we starten met ‘Mijn held en ik’, waarin 
elf Remonstrantse predikanten een bijbels verhaal lezen door een 
autobiografische bril. Ze verbinden hun bijbelse held met hun eigen 
levenservaringen. Met bijdragen van o.a. twee Houtense predikanten; 
Alleke Wieringa en Sandra van Zeeland.

dag en data: 6 woensdagmiddagen; 7 oktober, 4 november, 
16 december, 13 januari, 17 februari, 17 maart. We sluiten af met een 
etentje! tijd: 14.00 – 16.00 uur plaats: Boekdrukkersgilde 59,  
3994 XT Houten kosten: €25; voor leden en vrienden van de RGU gratis. 
Eventueel de aanschaf van de boekje(s): ‘In mij stroomt een rivier’ (€12,99) 
c.q. ‘Mijn held en ik’ (€16,95) leiding: ds. Alleke Wieringa informatie 
en opgave: Cor Stolk, cor.stolk@casema.nl, 06 54 25 21 99

AVONDKRING ZEIST
Aan de hand van door geloof geïnspireerde boeken toetsen wij 
onze eigen geloofsopvattingen. Het vorig seizoen zijn we gestart 
met het boekje ‘Spelen met Grenzen, over contrastervaringen’ (Kok 
Boekencentrum). 17 remonstrantse auteurs hebben, ieder vanuit hun 
eigen invalshoek, maar allen geïnspireerd door Christa Anbeeks boek 
‘Voor Joseph en zijn broer’, grenzen verkend en overschreden en deze 
met contrastervaringen verbonden. Hoe bieden deze ervaringen, de 
reflectie daarop en de duiding ervan nieuwe mogelijkheden in een 
ervaringsgericht geloof? Hierna kiezen we gezamenlijk een nieuw boek.

dag en data: 1e bijeenkomst op donderdag 24 september 2020, 
volgende data nader af te spreken, frequentie maandelijks tijd: 20.00 – 
22.00 uur plaats: 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 
informatie en opgave: edelman.deheer@planet.nl tel. 030 696 2448 
en/of judithmoesman@gmail.com, tel. 0343 49 15 78
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JONGE REMONSTRANTEN UTRECHT
Inmiddels al weer een jaar of zeven 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 leeftijdgenoten te ontmoeten in een kerk, een plek waar 
je nadenkt over de wezenlijke dingen in het leven. Inmiddels zijn we 
een netwerk van tegen de 80 mensen, die op de een of andere manier 
verbonden zijn aan de Geertekerk.
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 email naar 
jonge.remonstranten@geertekerk.nl.

coördinatoren: Pieter Bons en Roosmarijn Luiken

AVOND VOOR JONGE REMONSTRANTEN. 
‘God bewijzen, argumenten voor en tegen geloven’,  
lezing door godsdienstfilosoof en theoloog Rik Peels. 
 “Moet je gek zijn om in God te geloven? Of op z’n minst naïef, onkritisch 
en zweverig? Hoewel moderne mensen hebben afgerekend met de 
illusie dat er een God bestaat, wil God maar niet dood. Buiten Europa 
groeit religieus geloof gestaag en zelfs in het seculiere Nederland zijn er 
mensen die zich tot het geloof bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien 
als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationaliteit van mensen, 
maar misschien is er meer aan de hand.”

Dit is de flaptekst van het boek dat Rik Peels schreef samen met 
Stefan Paas. Rik Peels, zelf gelovig, promoveerde bij de filosoof en 
uitgesproken atheïst Herman Philipse. Zijn leermeester zal hem zeker 
uitgedaagd hebben om zijn eigen geloof te onderbouwen. Wij gaan met 
hem en met elkaar daarover in gesprek.

 GENERATIES

DE KLUB (12 T/M 18 JAAR)
De eigen Klub voor de middelbare schooljeugd.
Zo’n tien keer per jaar komen de jongeren bijeen om samen iets te onder
nemen 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. Een ander 
hoogtepunt ieder jaar is dat we met z’n allen een (lang) weekend  
weg gaan met elkaar. De bijeenkomsten worden dit jaar geleid door  
ds. Marthe de Vries. 

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. 

data worden bekend gemaakt via de Geertebrief. informatie 
jongerenwerk@geertekerk.nl of Marthe de Vries, 06 22 32 59 13.
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Ter voorbereiding van deze avond lezen we, met wie wil, op woensdag 
2 en 23 september het boek Stefan Paas, Rik Peels, ‘God bewijzen, 
argumenten voor en tegen geloven’. 

voorbereiding: woensdagavond 2 en 23 september, 20.00 – 22.00 
uur in de Bovenkamer lezing: zondag 27 september van 18.00 – 22.00 
uur inclusief soep en broodjes. De lezing begint om 20.00 uur plaats: 
Geertekerk, Zuidfoyer/kerkzaal kosten: €5 – €10; wat je kan missen. 
Opgave en betaling volgt later. leiding: Maaike Hoffer,  
Bart Jan Menkveld, Marthe de Vries informatie en opgave: 
maaikehh@hotmail.com, 06 46 24 25 11

KIND EN GELOOF
Sinds vorig jaar is er een nieuwe Kind en Geloof-groep. Op onze avonden 
praten we met elkaar over wat geloven betekent voor ons en onze 
kinderen, hoe we grote levensthema’s met elkaar en met onze kinderen 
bespreken, maar ook wat ons inspireert en bemoedigt. En heel praktische 
zaken: wat is een goede kinderbijbel, hoe leg je de feestdagen uit? 

dag en data: woensdag 16 september, 28 oktober en 25 november.  
Data 2021 volgen later tijd: 20.00 – 22.00 uur plaats: bij deelnemers 
thuis kosten: €25; voor leden en vrienden van de RGU gratis.  
leiding: ds. Marthe de Vries informatie en opgave:  
marthedevries@dds.nl, 06 22 32 59 13 

KERST JONGE REMONSTRANTEN 
Deze voorproef op Kerst is voor alle jonge remonstranten : van de 
Geertekerk, de jonge remonstranten van Arminius, van de Leven Utrecht 
en iedereen die zin heeft om aan te haken. Samen eten, bezinnen en 
muziek op een fantastische plek met geweldige mensen! 

dag en data: zondag 13 december tijd: 16.30 – 20.30 uur locatie: 
Geertekerk Utrecht kosten: variabel, zie de website leiding: 
Jaap Marinus, Marthe de Vries, Jan Berkvens, Jorn den Hertog 
inlichtingen en opgave: houd de Facebookpagina in de gaten

ZILVERLINGEN – HET VERZILVEREN VAN DE VERGRIJZING
Zo’n 20 mensen – ouder dan 70 jaar – komen viermaal per jaar bij 
elkaar, verdeeld over twee groepen. Zoekend naar een antwoord op de 
vraag: welke elementen uit mijn levensverhaal zijn de moeite waard om 
met elkaar te delen, om door te geven en om te ‘verzilveren’? Die vraag 
levert diverse gespreksthema’s op, zowel praktisch als meer geestelijk 
getint. Gelukkig komt ouderdom niet alleen met gebreken. Wel verandert 
de horizon en krijgen begrippen als kwetsbaarheid en vertrouwen meer 
gewicht. Er blijft volop ruimte voor poëzie, humor en vitaliteit.

dag en data: vrijdag 2 oktober en 20 november en twee nader te 
bepalen data in het voorjaar tijd: ochtendgroep van 10.30 – 12.30 
uur, middaggroep van 14.00 – 16.00 uur plaats: Bartholomeus 
Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht (t.o. de Geertekerk) kosten: 
2,50 voor koffie/thee leiding: Piet van Leeuwen en Annemieke Straver 
informatie en opgave: pietwvanleeuwen@gmail.com, 06 10 12 64 66  
joannemieke@kpnmail.nl, 030 251 8302
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MINISEMINAR GROENE VERBONDENHEID
dinsdag 16 maart 20.00 uur in de Geertekerk.
Wat heeft de manier waarop wij met onze aarde en het klimaat omgaan 
te maken met onze manier van denken over geloof en God? Alles, zegt 
theologe Trees van Montfoort. Het gaat om fundamentele vragen, waarin 
inclusiviteit een centrale rol speelt: onze verbondenheid met deze aarde, 
de dieren en de mensen en met het goddelijke dat daarin verweven is. 

Die verbondenheid moeten wij vieren, om met betrekking tot 
duurzaamheid niet in doenerigheid te schieten of wanhopig te 
worden. Of zoals zij zelf aan het slot van haar boek ‘Groene theologie’ 
(Skandalon, Middelburg 2019) zegt: “Christelijk geloof is geen route naar 
een toekomst die we nu al kunnen schetsen, maar is steeds inspelen op 
wat er gebeurt, meewerken – of tegenwerken – zonder alles te kunnen 
overzien, zonder blauwdruk, is iets van alle zintuigen, ons hele lijf op de 
plek waar we zijn, verbonden met al wat is”.

Op een heel eigen wijze voegt Barbara de Beaufort, theoloog en 
kunstenaar, haar visie daarbij. De natuur en de verwondering zijn 
belangrijke thema’s voor haar. Samen met boswachter Aaldrik Pot schreef 
zij twee prachtige natuurdagboeken: ‘De onsterfelijke nachtegalen’ en ‘Met 
huid en haar  brieven over het verlangen naar buiten’.

‘VRIJHEID ONDER DRUK’
Diner Pensant met Paul Scheffer, Enis Odaci en Laurens ten Kate. 
In dit jaar, waarin we herdenken dat we 75 jaar vrij zijn, ervaren we 
steeds meer hoe vrijheid onder druk komt te staan. Niet alleen door de 
bestrijding van de Coviduitbraak, waarbij we ons (vaak met opvallend 
gemak) laten beperken, maar ook door de verharding in de samenleving. 
Alle reden voor een culturele en culinaire avond rond ‘Vrijheid’. Bekende 
sprekers uit het actuele politieke, filosofische en levensbeschouwelijke 
debat gaan met elkaar en de tafelgasten in gesprek: Paul Scheffer 
(publicist en hoogleraar), Enis Odaci (voorzitter Humanislam, redacteur 
bij Volzin, magazine voor religie en samenleving) en Laurens ten Kate 
(bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme, Universiteit 
voor Humanistiek Utrecht). 
Muziek van het kwartet van Jan Marten de Vries. 

 EENMALIG

2 MINISEMINARS
Twee bruisende informatieve en interactieve avonden waarop een 
actueel thema uit onverwachte hoeken wordt belicht. Avonden, waarin 
de muzen het thema kleur en/of klank geven en waarin onderling 
gesprek tot ontmoeting en verdieping leidt.

kaarten: Leden en vrienden betalen €7,50; alle anderen €10 in 
de voorverkoop, via www.geertekerk.nl. Aan de deur kosten de kaarten 
€12,50.

MINISEMINAR VLOEIBARE RELIGIOSITEIT
dinsdag 10 november 20.00 – 22.00 uur in de Geertekerk.
De religieuze verscheidenheid in Nederland is groot; christendom, 
jodendom, islam, maar ook veel boeddhistische stromingen of religieuze 
bewegingen die erdoor geïnspireerd zijn. Het zijn vele religieuze 
stemmen naast en soms ook door elkaar. De sprekers op dit mini
seminar hebben daar alle drie veel ervaring mee. 

Arie Nico Verheul is een van de drijvende krachten achter het 
dialoogplatform voor de verschillende godsdiensten in Utrecht. 
Manuela Kalsky houdt zich bezig met de vloeibare religiositeit: 
mensen die verschillende religieuze tradities in hun leven combineren: 
christendom en boeddhisme, of jodendom met boeddhisme of 
natuurgodsdiensten met Mariaverering. 
Tom Mikkers heeft een geestig en verhelderend boek geschreven over 
alle religiestress die ons dat oplevert en hoe wij deze thema’s goed 
bespreekbaar kunnen houden.

Het wordt een veelkleurige, inspirerende en boeiende avond, muzikaal 
omlijst door de prachtige muziek van Annass Habib. Deze Marokkaanse 
zanger brengt klassieke en oude traditionele Arabische, Aramese en 
Byzantijnse, christelijke muziek.

Dit miniseminar stond in maart gepland maar kon door de lockdown 
niet doorgaan. We zijn heel blij met deze herkansing.
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WOEDE, GEWELD EN LEVENSBESCHOUWING 
Studiemiddag KSGV. 
Onze samenleving lijkt harder en minder verdraagzaam te worden en 
wordt in toenemende mate geconfronteerd met uitingen van woede 
en geweld. Op deze studiedag willen we ingaan op deze problematiek, 
onder meer op de vraag, of en hoe deze uitingen samenhangen met 
veranderende levensbeschouwingen in de samenleving. En hoe kunnen 
woede en geweld in de geestelijke gezondheidszorg en geestelijke 
verzorging op een constructieve wijze in verbinding gebracht worden 
met zingevingsprocessen en individuele levensbeschouwing? 
Deze studiedag wordt georganiseerd door het KSGV, een onafhankelijke 
vereniging die de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke 
gezondheid bestudeert.

dag en datum: vrijdag 13 november tijd: 13.0017.30 uur plaats: 
Geertekerk kosten: €15 voor leden/vrienden van de Geertekerk; €30 
voor leden van het KSGV; €65 voor overigen informatie en opgave: 
www.ksgv.nl/studiebijeenkomsten, ksgv@ksgv.nl, 013 466 33 42

BUURKERKEN UTRECHT-CENTRUM
Buurkerkendienst.
Op zondag 17 januari vieren wij in het kader van de week van gebed voor 
de eenheid van de christenen, een gezamenlijke dienst met alle 7 Buur
kerken: Baptisten, Doopsgezinden, Luthersen, oud Katholieken gemeente, 
Remonstranten, Vrij Katholieke gemeente en Waalse gemeente. In deze 
dienst neemt ds. Florus Kruyne afscheid van de Buurkerken.

dag en datum: zondag 17 januari tijd: 10.30 uur plaats: Geertekerk

Buurkerkenlunch.
Op zondag 24 januari houden we de gezamenlijke en traditionele 
Buurkerkenlunch, in de Geertekerk, aansluitend aan de dienst. Inloop 
vanaf 11.45 uur. Opgave zie hieronder.

dag en datum: zondag 24 januari tijd: vanaf 11.45 uur 
plaats: Geertekerk kosten: collecte inlichtingen en opgave 
judithmoesman@gmail.com, 06 45 04 78 17

dag en datum: donderdag 15 oktober 2020 tijd: Inloop vanaf 17.30 
tot ongeveer 20.30 uur plaats: Geertekerk kosten: zie website (Entree, 
inclusief driegangendiner) organisatie: De avond wordt georganiseerd 
door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtengoed, de SSVG, een 
samenwerking van Vrijzinnigen Nederland, Doopsgezinden en Remon
stranten. opgave: NB reserveren is noodzakelijk, Wies Houweling via 
ssvg2013@gmail.com, voormeervrijzinnigheid.nl/dinerspensants

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.

dag en datum: vrijdag 16 oktober tijd: 18.00 uur plaats: onder het 
orgel van de Geertekerk kosten: €12,50 leiding: Diaconale Commissie 
informatie en opgave: Mary Kuiper, diaconie@geertekerk.nl,  
06 55 89 39 14

DE VRIJZINNIGE LEZING 2020
Theologe Christa Anbeek: ‘Identiteit als mythe. Ontmoeting als 
alternatief’.
De Vrijzinnige Lezing geeft jaarlijks een podium aan hedendaagse 
spraakmakende theologen uit binnen en buitenland. 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. Gelukkig 
kon deze lezing, die in maart afgezegd moest worden, nogmaals 
georganiseerd worden.

dag en datum: vrijdag 23 oktober tijd: 20.00 uur (ontvangst vanaf 
19.30) kosten: €10; €5 voor leden en vrienden van de Geertekerk.
informatie en opgave: www.devrijzinnigelezing.nl 
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GEERTEKAMPEER 2021
Ja, er komt weer een Geertekampeer! Plaats, tijd en kosten zijn nog niet 
bekend, maar wel dat we in het weekend van 26 en 27 juni op een mooie 
plek, in de buurt van een remonstrantse gemeente zullen neerstrijken.

Een weekend om samen te eten, wandelen, zwemmen,  luieren, fietsen 
en voetballen.  Een beetje kletsen, een diepgaand gesprek, Een weekend 
opgenomen worden in de geluiden, vormen, kleuren en geuren van de 
natuur. En op zondag samen ter kerke, bij de remonstranten in de buurt.

informatie en opgave: Maarten Schoonwater,  
maarten@schoonwater.org, Theodoor Scholte, info@theodoorscholte.nl

DE VRIJZINNIGE LEZING 2021
Jörg Lauster: ‘Ervaringen van transcendentie en levensduiding’.
In 2021 zal de Vrijzinnige Lezing gehouden worden door de Duitse 
liberale theoloog Jörg Lauster (geb. 1966), hoogleraar in München. In 
zijn werk staat vooral de ervaring van transcendentie centraal, zoals die 
bijvoorbeeld opgedaan kan worden aan kunstwerken. Hij betoogt dat 
een ervaring van transcendentie licht werpt op het bestaan en de religie 
in staat stelt om bij te dragen aan de duiding van het leven. De lezing is 
in het Engels.   

dag en datum: vrijdag 26 maart tijd: 20.00 – 22.00 uur (ontvangst 
vanaf 19.30 uur) plaats: Geertekerk kosten: €10; voor leden/ 
vrienden van de Geertekerk €5. informatie en opgave:  
www.devrijzinnigelezing.nl

MIDZOMERMIJMERAVOND
dinsdag 22 juni 20.00 – 22:00 uur in de Geertekerk.
21 juni is de langste dag van het jaar. Het ideale moment om rond die 
tijd een avond lang met elkaar te mijmeren over wat het leven de moeite 
waard maakt, over waar we de zin van dit leven kunnen vinden. Waar 
word je blij van, wat helpt je weer overeind? 

Diverse sprekers, kunstenaars en musici zullen op een feestelijke 
manier dit thema uitwerken. En dat alles omringd door de fantastische 
ambiance van een historisch kerkgebouw aan de Utrechtse singel.

Houd de website www.geertekerk.nl in de gaten voor de precieze 
invulling van deze avond.

dag en datum: dinsdag 22 juni tijd: 20.15 uur plaats: Geertekerk
kosten: €12,50/€7,50 (vriend/lid RGU, student, CJP, Upas)  
kaarten via www.geertekerk.nl
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NABESPREKEN VIERING
Na de kerkdienst is er gelegenheid om de dienst na te bespreken met 
andere kerkgangers. Meestal gebeurt dit in de Zuidfoyer zo’n 
dertig minuten na afloop van de dienst. Crina van Belzen of Stien 
Hoogerbrugge neemt doorgaans het voortouw. Ook wordt er soms 
een verslag gemaakt, waarin een doorkijkje wordt gegeven van de 
nabespreking en van belangrijke aspecten uit de overdenking. U kunt  
dit verslag via de mail ontvangen. Meld u daarvoor aan bij 
crinavanbelzen@kpnmail.nl.

MUZIEK EN ZANG

GEERTECANTORIJ
De cantorij 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. Diensten op 
13 september, 1 en 29 november, 25 december, 21 februari, 1 en 4 april, 
2 en 23 mei en 6 juni. Kijk voor meer informatie op www.geertecantorij.nl.

dag en data: maandag tijd: 19.30 – 21.00 uur plaats: Bijna altijd 
in de kerkzaal van de Geertekerk kosten: Jaarlijkse vrijwillige bijdrage 
leiding: Maarten van der Bijl informatie en opgave:  
Serra Schouwstra, salourens@box.nl, 035 602 0580 of  
cantor@geertekerk.nl, 06 24 76 58 63 

KAMERKOOR VAN DE GEERTECANTORIJ
Het kamerkoor van de Geertecantorij is bedoeld voor jonge (1840) 
geoefende zangers van binnen en buiten de gemeente, die op een goed 
niveau kerkmuziek willen zingen. Het kamerkoor staat onder leiding van 
onze cantororganist Maarten van der Bijl.
Repetities zijn wekelijks op maandag van 21.00 uur tot 22.30 uur. 
Uitvoeringen tijdens de zondagse diensten van 18 oktober, 24 december, 
7 februari, 2 april en 30 mei en bij eigen concerten.
Actuele informatie vind je ook op www.geertecantorij.nl.

ZONDAG IN DE 
GEERTEKERK
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. Het overzicht van de vieringen 
is opgenomen in de agenda op de laatste bladzijden van dit boekje.

ROND DE VIERINGEN

CRÈCHE
Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar is er ongeveer 2 keer per maand opvang 
tijdens de dienst. We zijn een ouderparticipatiecrèche. Als je kindje regel
matig komt zullen we je vragen af en toe ook een dienst te draaien. We 
worden ondersteund door mensen uit de gemeente. 

dag en data: ± 2 keer in de maand. Voor data zie de website tijd: 10.30 
uur plaats: Geertekerk, Bovenkamer leiding: Ouders informatie en 
opgave: Madelief Brok, madeliefbrok@gmail.com, 06 43 43 10 17

VERTELUUR VOOR KINDEREN 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 
Oud diensten en doopdiensten maken de kinderen voor een deel mee.

dag en data: zondagen 13 en 20 september, 11 oktober, 1, 15 en 29  
november, 13 en 20 december, 17 en 31 januari, 14 februari, 7 en 28 maart, 
4 en 25 april, 23 mei, 6 en 20 juni, 11 juli tijd: Tijdens kerkdienst 10.30 – 
11.30 uur plaats: Geertekerk, Zuidfoyer coördinatie: Jacoline Kroon 
informatie en opgave: jmmkroon@gmail.com, 06 49 96 16 28
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HERDENKING VAN DE OVERLEDENEN 
Zondag 1 november in de kerkdienst:, aanvang 10.30 uur.
Maandag 2 november tijdens een muzikale herdenkingsavond, aanvang 
20.00 uur. 

In de katholieke traditie is het gebruik om de heiligen en de overledenen 
die ons zijn voorgegaan te herdenken met allerheiligen (1 november) en 
allerzielen (2 november). 
In onze seculiere maatschappij is de gewoonte overgenomen om begin 
november stil te staan bij de overledenen. Rond die dagen zijn er op vele 
begraafplaatsen lichtjesavonden of andere momenten van bezinning. 

Wij hebben als gemeente besloten om bij deze breed gedragen traditie 
aan te sluiten. Dat betekent dat onze herdenkingsdienst van de 
overledenen niet meer plaats vindt op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, maar op de eerste zondag het dichtst bij 2 november. Dit jaar is dat 
1 november. 

Daarnaast willen wij ook onze publieke functie als kerk vervullen; de 
Geertekerk als een plek van bezinning voor een ieder die dat wil en 
daar behoefte aan heeft. Op maandagavond 2 november zetten we de 
deuren open. Er is een mooi muzikaal programma met medewerking 
van de cantorij en het kamerkoor, er worden gedichten gelezen en er 
is gelegenheid, voor wie dat wil, om een kaarsje aan te steken. Een 
muzikale herdenkingsavond.

IN DE KERSTTIJD

ADVENTSKRANSEN MAKEN
De woensdag voor de eerste advent maken we samen adventskransen. 
Je moet je opgeven voor deze activiteit. Deelname kost €17,50 en is incl. 
materialen, je gaat naar huis met je eigen adventskrans. Ook maken we 
samen de grote krans die in de kerk komt te hangen vanaf zondag 29 
november (eerste advent).

dag en datum: woensdag 25 november tijd: 10.00 – 12.00 uur 
plaats: Geertekerk kosten: €17,50 leiding: Maarten van der Bijl 
inlichtingen en opgave: cantor@geertekerk.nl, 06 24 76 58 63

dag en data: maandagavond tijd: 19.30 – 21.00 uur plaats: Bijna 
altijd in de kerkzaal van de Geertekerk kosten: maandelijkse contributie 
van €20 leiding: Maarten van der Bijl informatie en opgave: 
cantor@geertekerk.nl, 06 24 76 58 63 

BIJZONDERE DIENSTEN

VREDESZONDAG 2020
Dit jaar is de vredesweek van 19 t/m 27 september met het thema: 
‘Vrede verbindt verschil’. PAX wil zoeken naar nieuwe verbintenissen 
tussen mensen in een land dat heel divers is geworden. Ontmoeting 
speelt een cruciale rol om vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk 
te maken. 

Zondag 20 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 vredeswerkgroep: Pauline 
Huidekoper en Iris Wevers.

COMING OUT SUNDAY
Coming Out Day is jaarlijks op 11 oktober en dit jaar valt dat precies 
op een zondag. Onze jaarlijkse Coming out Sunday is dan ook op 11 
oktober. 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? Ik stel voor dat we beginnen met soep en een broodje.

datum: donderdag 24 september tijd: 18.00 – 20.30 uur plaats: 
Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten leiding: ds. Alleke Wieringa 
opgave: alwieringa@icloud.nl
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plaats: Geertekerk opgave: Zangers, instrumentalisten en volwassen 
acteurs bij Jitske Bilijam, jitske.bilijam@casema.nl, 06 14 62 75 77,
Kinderen bij Jacoline Kroon, jmmkroon@gmail.com, 06 49 96 16 28.
Omdat het stuk jaarlijks speciaal geschreven wordt is het fijn als je  
je zo tijdig mogelijk opgeeft, liefst vóór 1 oktober.

40 DAGEN TIJD
 
De 40 dagen tijd of vastentijd is een periode van onthouding en 
bezinning. Toeleven naar Pasen. Gedurende die 6 weken willen we 
samenkomen en stil staan bij de intentie van vasten en wat die voor jou 
betekent. Er is een klein programma met korte liturgie, stilte en ruimte 
om met elkaar uit te wisselen.

dag en data: vrijdagmiddag 19 en 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart 
tijd: 17.00 – 18.00 uur plaats: Geertekerk, in de kerkzaal of 
kosterswoning informatie en opgave: Werkgroep Eredienst bij 
Wendela Schenk, wensch@xs4all.nl, 06 20 27 73 99

KERST JONGE REMONSTRANTEN 
Deze voorproef op Kerst is voor alle jonge remonstranten : van de 
Geertekerk, de jonge remonstranten van Arminius, van de Leven Utrecht 
en iedereen die zin heeft om aan te haken. Samen eten, bezinnen en 
muziek op een fantastische plek met geweldige mensen! 

dag en data: zondag 13 december tijd: 16.30 – 20.30 uur locatie: 
Geertekerk Utrecht kosten: variabel, zie de website leiding: 
Jaap Marinus, Marthe de Vries, Jan Berkvens, Jorn den Hertog 
inlichtingen en opgave: houd de facebookpagina in de gaten

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 kinderen  tijdens kerkdiensten.
donderdag 24 december  ‘s middags generale repetitie. 
  Daarna een gezamenlijke maaltijd, 

uitvoeren donderdag 24 december  
om 19.00 uur.

repetities koor  
zondag 6 december 12.00 – ca. 13.00 uur 
zondag 13 december 12.00 – ca. 13.30 uur 
zondag 20 december 12.00 – ca. 13.00 uur 
donderdag 24 december tijden in overleg.

repetities orkest
zondag 13 december 12.00 – ca. 13.30 uur
donderdag 24 december tijden in overleg.

repetities voor acteurs deze worden in overleg vastgesteld. 
donderdag 24 december tijden in overleg.
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WEST BETUWE
LEGE PLEKKEN - HEILIGE PLAATSEN
Drie gespreksavonden met het karakter van een zoete inval. 
Dit jaar publiceerde Heine Siebrand, ‘Een neus voor God. Van Benedictus 
Spinoza tot Franca Treur’, Uitgeverij Genoeg: Oss 2020. Over intuïtie 
als het brandpunt van vernieuwing in kunst en wetenschap. Gedragen 
door een rijke diversiteit van spelers die openstaan naar de toekomst 
toe. Vanuit open plekken, veelal uit het niets opgekomen, wordt wat 
eerder leeg was tot een heilige plaats soms. Voorbereiding is niet nodig. 
Aanschaf van het boek is voor deelname niet noodzakelijk. Elke avond 
wordt een korte tekst uitgereikt. Deze wordt ingeleid en vervolgens gaan 
we met elkaar in gesprek. Anders dan wat in onze tijd helaas gewoon 
is, gaat het niet om wie of wat (geen helden) maar om waar het gesprek 
ons naartoe brengt.

dag en data: dinsdag 27 oktober, 24 november en 15 december  
tijd: 19.30 – 21.30 uur plaats: vergaderruimte Gereformeerde  
Kerk, Emmalaan 2 te Geldermalsen kosten: bijdrage voor de koffie 
leiding: dr. Heine Siebrand informatie en opgave: Teun van Dorp,  
teun.vandorp@planet.nl, 0345 54 95 38

GESPREKSOCHTENDEN 
Christelijke spiritualiteit en levenskunst.
Elk seizoen, en dat al sinds vele jaren, worden er in de WestBetuwe twee 
gespreksochtenden gehouden. Dit jaar weer onder leiding van onze 
predikant ds. Alleke Wieringa.

De gesprekken op deze vaak zeer inspirerende ochtenden gaan veelal 
over spiritualiteit en levenskunst.

dag en data: woensdag 10 februari en 10 maart 2021 tijd: 10.00 – 
12.00 uur plaats: Venue, Duindoornstraat 33A, Geldermalsen 
deelnemers: maximaal 15 kosten: geen leiding: ds. Alleke Wieringa 
Literatuur wordt nog nader bekend gemaakt. opgave: Teun van Dorp, 
teun.vandorp@planet.nl, 0345 54 95 38

Van Bodegraven tot Amerongen, van Maarssen tot Geldermalsen, zo 
verspreid wonen de leden en vrienden van de RGU. Vandaar dat de 
gemeente opgedeeld is 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  
“A Wonderful World” zal op die avond centraal staan. 

WIJK – EN REGIOAVONDEN

WIJKEN EN 
REGIO’S

Datum Tijd Predikant Plaats

wo. 30 september 20.00 ds. Florus Kruyne Nieuwegein e.o 
vr. 2 oktober 20.00 ds. Alleke Wieringa Wilhelminapark
wo. 14 oktober 20.00 ds. Florus Kruyne Binnenstad
wo. 14 oktober 20.00 ds. Marthe de Vries Oog in Al, Kanaleneiland
do.  15 oktober  20.00 ds. Florus Kruyne Overvecht, Utrecht Noord
wo. 21 oktober 14.30 ds. Alleke Wieringa Amerongen Doorn,  

Wijk bij Duurstede e.o.
wo 28. oktober 20.00 ds. Florus Kruyne Bunnik e.o. 
do. 29 oktober 20.00 ds. Marthe de Vries Maarssen, Vechtstreek
wo. 4 november 20.00 ds. Alleke Wieringa Hoograven, Lunetten
wo. 4 november 20.00 ds. Marthe de Vries Tuindorp, Tuinwijk
do. 5 november 20.00 ds. Marthe de Vries Bilthoven
di. 10 november 20.00 ds. Alleke Wieringa West Betuwe
do. 12 november 20.00 ds. Marthe de Vries Woerden, Vleuten, de Meern
do. 19 november 20.00 ds. Marthe de Vies Zeist, Driebergen
zo. 10 januari 2021 15.00 ds. Alleke Wieringa Nieuwjaarsborrel Houten
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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 woensdag t/m zaterdag van 
12.00 – 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 website 
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
Op zaterdag 12 september is het 
Open Monumentendag. De deuren van 
de Geertekerk staan open van 10.00 – 
17.00 uur, zodat u kunt genieten van 
het mooie gebouw en de vele 
wetenswaardigheden die de gidsen  
u kunnen vertellen.

NB. Er moet van te voren worden 
gereserveerd. Mededelingen hierover 
staan op de website kerkenkijken.nl.

VIERINGEN IN DE WEST-BETUWE

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

Datum Predikant Bijzonderheden

6 september mw.ds. M.F. de Vries Startzondag
4 oktober mw.ds. C.M. Geels
1 november mw.ds. A.L. Wieringa
22 november mw.ds. C.M. Geels
6 december dr. K.J. Holzapffel 2de Advent
25 december mw. W. Dijkstra Kerst
3 januari 2021 Nieuwjaarsontvangst in  

de Geertekerk 
inloop vanaf 10.00 uur

7 februari mw.dr. S. Coenradie
7 maart ds. A.C. van Baarsen
1 april mw.ds. M.F. de Vries Witte donderdag, HA,  

aanvang 19.00 uur 
4 april mw.ds. A.L. Wieringa Pasen
2 mei dr. K.J. Holzapffel
23 mei mw.ds. C.M. Geels Pinksteren
6 juni mw.ds. M.G. Fernhout 
juliaugustus vakantie
5 september mw.ds. M.F de Vries 

DE MONUMENTALE 
GEERTEKERK
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE
GEERTEKERK Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Website www.geertekerk.nl
Email rgu@geertekerk.nl
Telefoon 030 234 0198
Banknummer  NL36 TRIO 0379521784  

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

PREDIKANTEN
ds. Florus Kruyne   e fkruyne@planet.nl t 030 236 8873  

(telefonisch spreekuur: wo, do, vr, 18.00 – 19.00 uur)
ds. Alleke Wieringa   e alwieringa@icloud.com t 030 288 2908  

(telefonisch spreekuur: di, wo, do, 17.00 – 18.00 uur)
ds. Marthe de Vries  e marthedevries@dds.nl t 06 22 32 59 13  

(voor contact graag de voicemail inspreken)

CANTOR/ORGANIST
Maarten van der Bijl e cantor@geertekerk.nl t 06 24 76 58 63

JONGERENWERK
ds. Marthe de Vries  e jongerenwerk@geertekerk.nl

VERHUUR KERKGEBOUW/RESERVERING RUIMTES
Voor RGU activiteiten Inge van de Pavoordt
  e coordinatorrgu@geertekerk.nl t 06 30 33 52 88

Overige verhuur  Heirloom, Venues of Utrecht
  www.heirloom.nl/geertekerk
 e info@heirloom.nl t 030 231 0347 of 06 27 39 61 35

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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AUGUSTUS 2020
23 Alleke Wieringa

30 Marthe de Vries

SEPTEMBER 
2 Jonge Remonstranten 20.00 19

6 Alleke Wieringa

7 Dansmeditatie 10.00 8

Leeskring Bilthoven 14.30 14

8 Bijbelkring Vechtstreek 10.15 14

High tea 15.30 14

13 Marthe de Vries 

Startzondag
   

14 Grenzeloos 20.00 15

15 Bijbelkring Zeist 14.00 15

16 Kind en geloof 20.00 20

20 Florus Kruyne w&t 30

21 Dansmeditatie 10.00  8

Leeskring Mak 14.00 15

23 Jonge Remonstranten 20.00 19

24 Voorbereiding 

Coming Out Sunday

18.00 30

Avondkring Zeist 20.00 16

27 Marthe de Vries

Lezing “God bewijzen”

Jonge Remonstranten 20.00 19

28 Wat als wij bidden 20.00 8

30 Wijkavond Nieuwegein e.o. 20.00 34

OKTOBER
1 Kaft tot kaft 10.00 9

2 Zilverlingen 10.30 21

Zilverlingen 14.00 21

Wijkavond Wilhelminapark 20.00 34
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4 Florus Kruyne

5 Dansmeditatie 10.00 8

Wat als wij bidden 20.00 8

Hoe blijf je Ad Rem? 20.00 17

6 Bijbelkring Vechtstreek 10.15 14

7 Middagkring Houten 14.00 16

8 Kring Doorn e.o. 14.00 17

11 Alleke Wieringa 30

Coming Out Sunday

12 Dansmeditatie 10.00 8

Wat als wij bidden 20.00 8

Grenzeloos 20.00 15

13 High tea 15.30 14

14 Wijkavond Binnenstad 20.00 34

Wijkavond Kanaleneiland/

Oog in Al

20.00 34

15 Diner pensant 17.30 23

Wijkavond Overvecht/ 

Utrecht Noord

20.00 34

16 Arminiaanse maaltijd 18.00 24

18 Marthe de Vries    w&t

19 Leeskring Mak 14.00 15

Hoe blijf je Ad Rem? 20.00 17

20 Bijbelkring Zeist 14.00 15

21 Wijkavond Doorn, Amerongen, 

Wijk bij Duurstede e.o.

20.00 34

23 Vrijzinnige lezing 2020 20.00 24

25 Alleke Wieringa

27 Lege plekken, heilige  

plaatsen; West Betuwe

19.30 35

Kind en geloof 20.00 20

Wijkavond Bunnik e.o. 20.00 34

Wijkavond Maarssen, 

Vechtstreek

20.00 34
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NOVEMBER
1 Marthe de Vries 31

Herdenking overledenen

2 Dansmeditatie 10.00 8

Muzikale herdenkingsavond 20.00 31

3 A Wonderful World 20.00 9

4 Middagkring Houten 14.00 16

Wijkavond Hoograven, 

Lunetten

20.00 34

Wijkavond Tuindorp, Tuinwijk 20.00 34

5 Kring Doorn e.o. 14.00 17

Wijkavond Bilthoven 20.00 34

8 Florus Kruyne 

Vredeszondag

w&t 30

9 Grenzeloos 20.00 15

10 Bijbelkring Vechtstreek 10.15 14

High tea 15.30 14

Miniseminar 1 

Regioavond West Betuwe

20.00 

20.00

22 

34

12 Kaft tot kaft 10.00 9

Regioavond Woerden, 

Vleuten, De Meern

20.00 34

13 Studiemiddag KSGV 13.00 25

15 Alleke Wieringa 

16 Dansmeditatie 10.00 8

Leeskring Mak 14.00 15

Hoe blijf je Ad Rem? 20.00 17

17 A Wonderful World 20.00 9

Bijbelkring Zeist 

Regioavond Zeist, Driebergen

14.00 

20.00

15 

34

20 Zilverlingen 10.30 21

Zilverlingen 14.00 21

22 Marthe de Vries

Lege Plekken, Heilige 

Plaatsen; West Betuwe

19.30 35

25 Kerstkransen maken 

Kind en geloof

10.00 

20.00

31

29 Alleke Wieringa advent  
30 Dansmeditatie 10.00 8
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DECEMBER
1 A Wonderful World 20.00 9

6 Florus Kruyne advent 

7 Dansmeditatie 10.00 8

Hoe blijf je Ad Rem? 20.00 17

8 High tea 15.30 14

10 Kring Doorn e.o. 14.00 17

13 Marthe de Vries advent

Kerstviering 16.30 32

jonge remonstranten

14 Grenzeloos 20.00 15

Lege plekken, heilige  

plaatsen; West Betuwe

19.30 35

16 Middagkring Houten 14.00 16

17 Kaft tot kaft 10.00 9

20 Alleke Wieringa advent

21 Dansmeditatie 10.00 8

24 Florus Kruyne 19.00

kerstavond

Marthe de Vries 22.00

kerstnacht

25 Marthe de Vries

kerstmorgen

27 Reinhold Philipp

JANUARI 2021
3 Marthe de Vries nieuwjaar

4 Jung introductie 19.30 10

7 Kring Doorn e.o. 14.00 17

10 Alleke Wieringa  

Nieuwjaarsborrel Houten

w&t 

15.00

 

34

11 Groene theologie 14.00 11

Grenzeloos 20.00 15

Hoe blijf je Ad Rem? 20.00 17

12 Bijbelkring Vechtstreek 10.15 14

High tea 15.30 14

13 middagkring Houten 14.00 16

17 Florus Kruyne 

oecumenische viering 

25
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18 Dansmeditatie 10.00 8

Leeskring Mak 14.00 15

Jung introductie 19.30 10

19 Bijbelkring Zeist 14.00 15

21 Kaft tot kaft 10.00 9

24 Marthe de Vries

Buurkerkenlunch 11.45 25

26 Groene theologie 14.00 11

Lege, heilige plekken 20.00 11

31 Alleke Wieringa 

FEBRUARI
1 Dansmeditatie 10.00 8

Jung introductie 19.30 10

4 Kring Doorn e.o. 14.00 17

7 Florus Kruyne    w&t

8 Groene theologie 14.00 11

Grenzeloos 20.00 15

9 Bijbelkring Vechtstreek 10.15 14

High tea 15.30 14

10 Gespreksochtend West 

Betuwe

10.00 35

14 Marthe de Vries dopen

15 Dansmeditatie 10.00 8

Leeskring Mak 14.00 15

16 Bijbelkring Zeist 14.00 15

17 Middagkring Houten 14.00 16

18 Kaft tot kaft 10.00 9

19 Vastentijd 17.00 33

21 Alleke Wieringa 40 dagen 33

23 Groene theologie 14.00 11

Lege, heilige plekken 20.00 11

26 Vastentijd 17.00 33

28 Marthe de Vries 40 dagen 33

MAART
1 Dansmeditatie 10.00 8

Jung verdieping 19.30 10
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2 Oriëntatiecursus 20.00 12

4 Kring Doorn e.o. 14.00 17

5 Vastentijd 17.00 33

7 Florus Kruyne 40 dagen    w&t 33

8 Groene theologie 14.00 11

Grenzeloos 20.00 15

9 Bijbelkring Vechtstreek 10.15 14

High tea 15.30 14

Oriëntatiecursus 20.00 12

10 Gespreksochtend West 

Betuwe

10.00 35

11 Geweldloze communicatie 10.30 13

12 Vastentijd 17.00 13

14 Alleke Wieringa 40 dagen 33

15 Dansmeditatie 10.00 8

Leeskring Mak 14.00 15

Jung verdieping 19.30 10

16 Bijbelkring Zeist 14.00 15

Miniseminar 2 22

17 Middagkring Houten 14.00 16

18 Kaft tot kaft 10.00 9

19 Vastentijd 17.00 33

21 Florus Kruyne 40 dagen 33

23 Oriëntatiecursus 20.00 12

Lege, heilige plekken 20.00 11

25 Geweldloze communicatie 10.30 13

26 Vastentijd 17.00 33

Vrijzinnige lezing 20.00 26

28 Marthe de Vries

Palmzondag

29 Dansmeditatie 10.00 8

Jung verdieping 19.30 10

APRIL
1 Alleke Wieringa    w&t

Witte donderdag

2 Marthe de Vries 

Goede vrijdag
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illustraties en vormgeving 
Studio RROOK, www.rrook.nl
 
gedrukt op 100% gerecycled papier 
Bij het maken van papier zijn natuurlijke 
grondstoffen onmisbaar. Niemand is erbij 
gebaat die bronnen volledig uit te putten:  
de wereld wordt er niet beter op. 

Daarom is voor het drukwerk van de 
programmagids die je nu vasthoudt gekozen 
voor materiaal dat aan zijn tweede (of derde, 
of vierde) leven toe is: 100% recycled papier.
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4 Florus Kruyne  
Pasen

11 Pieter Dronkers

12 Grenzeloos 20.00 15

13 Bijbelkring Vechtstreek 10.15 14

High tea 15.30 14

Oriëntatiecursus 20.00 12

15 Zin van het leven 20.00 13

18 Alleke Wieringa

19 Dansmeditatie 10.00 8

Leeskring Mak 14.00 15

20 Bijbelkring Zeist 14.00 15

Oriëntatiecursus 20.00 12

22 Zin van het leven 20.00 13

25 Marthe de Vries

29 Zin van het leven 20.00 13

MEI
2 Florus Kruyne    w&t

3 Dansmeditatie 10.00 8

9 Jaap Marinus

10 Grenzeloos 20.00 15

11 bijbelkring Vechtstreek 10.15 14

Oriëntatiecursus 20.00 12

16 Marthe de Vries

17 Dansmeditatie 10.00 8

Leeskring Mak 14.00 15

18 Bijbelkring Zeist 14.00 15

23 Alleke Wieringa  
Pinksteren 

30 Johan Goud 

31 Dansmeditatie 10.00 8

JUNI
6 Florus Kruyne, Alleke 

Wieringa, Marthe de Vries,
 

afscheid Florus Kruyne

7 Dansmeditatie 10.00 8

13 Alleke Wieringa
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14 Grenzeloos 20.00 15

20 Marthe de Vries w&t

21 Dansmeditatie 10.00 8

Leeskring Mak 14.00 15

22 Midzomermijmeravond 20.00 26

2627 Geertekampeer 27

27 Tina Geels

JULI
4 Petra Galama

11 Marthe de Vries

18 Doopsgezinde predikant  

DoRe in Do*)

10.00

25 Doopsgezinde predikant  

DoRe in Do*)

10.00

AUGUSTUS
1 Arend van Baarsen 

DoRe in Re**)

8 Arend van Baarsen 

DoRe in Re**)

15 Marthe de Vries w&t

22 Pieter Korbee

29 Marthe de Vries

SEPTEMBER
5 Heine Siebrand

12 Marthe de Vries

startzondag

*) gezamenlijke dienst 

van Doopsgezinden 

en Remonstranten in 

de doopsgezinde kerk. 

Aanvang 10.00 uur.

**) gezamenlijke dienst 

van Doopsgezinden en 

Remonstranten in de 

Geertekerk

legenda
  zondagsdienst  

  crèche/verteluur  

  cantorij 

 kamerkoor 

w&t  dienst van  

woord & tafel
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