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Van de redactie

Verbonden
Dit jaar zullen we zes nummers van de Geertebrief uitbrengen. Veel mensen hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben, de kerkenraad heeft
dit onderschreven en er financiële ruimte voor gemaakt.
Voor de eerste vier nummers hebben we ervoor gekozen om aan te sluiten
bij de thema’s van het Beleidsplan 2020 – 2024: verbonden, open, prikkelend,
betrokken. Dat willen we als Geertekerk de komende jaren zijn. Deze
Geertebrief kreeg daarom het thema Verbonden mee. Een begrip dat juist in
deze tijd zo actueel is.
In het leesrooster tot aan Pasen komen teksten aan de orde over helden en
de ware held, Jezus. Florus Kruyne beschrijft hoe helden hardleers kunnen
zijn en hoe zij het roer durven omgooien, in beweging komen. En hoe je,
zoals Jezus, jezelf tegen komt in de woestijn, tot de kern komt. Voor Tina
Geels is de veertigdagentijd een tijd van even uitzoomen en voor inkeer. Een
tijd van transformatie naar nieuwe sensitiviteit voor elkaar en de wereld.
Karin Wagenaar vertelt over haar zoeken naar nieuwe verbindingen in therapie en geloof. Nu de kerkdiensten online mee te beleven zijn, heeft het gevoel
van verbondenheid op afstand voor Rob Ruis een extra dimensie gekregen.
Cor Stolk faciliteert de online kerkdiensten met de nieuwe werkgroep Audiovisueel en vertelt dat dit veel voldoening geeft. Een brief van Mies van Olphen getuigt van dankbaarheid daarvoor. Arie Noordermeer laat zien hoe er
gewerkt is en wordt aan de nieuwe vormen van verbondenheid en hoopt dat
we de waardevolle ervaringen kunnen vasthouden. Onze vernieuwingspredikant Jaap Marinus vindt verbinding met het hier en nu een hele uitdaging.
Maartje Bakker schrijft een open brief aan Maaike Hoffer in de rubriek Geef
de pen door. Deze estafette startten we in vorige Geertebrief als manier om
met iemand in verbinding te komen en dat te delen met alle lezers.
In dit nummer starten we met een nieuwe serie over de bewogen geschiedenis van de Geertekerk. Gerard van den Berg zal daarvoor speurwerk verrichten en erover schrijven.
Zo is het thema Verbonden actueler dan ooit. En als we wat uitzoomen kunnen we zien dat een goddelijk verband ons bijeen houdt, hoe verschillend we
ook zijn (zoals Florus Kruyne zei in de overdenking op 17 januari).
Wij wensen ons allen een tijd van bezinning en inkeer in de komende veertigdagentijd, waarin we de verbondenheid kunnen blijven ervaren.
Trudy Schreuder Goedheijt
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Van de redactie

Leesrooster tot Pasen

Mijn held en ik
We volgen het rooster van ‘mijn held
en ik’ (uitgave van de Taakgroep Remonstrantse Theologie en Bezinning,
2019), over helden en gewone mensen die gegrepen zijn door Jezus, misschien wel de enige echte held.
31 januari, de rijke man en de arme
Lazarus: Lucas 16: 19 – 31
Onze held is hier Lazarus die ons een les
leert: de ongelofelijke hardleersheid en
verblinding van ons mensen. Dat de dingen
niet tot onze ‘botte hersenen’ doordringen,
zie je soms uitvergroot in de geesten van
de mensen die het Capitool bestormden of
dichter bij huis, in de onverdroten voortgang van schadelijke uitstoot bij de Hoogovens, de Moerdijk, het Sloegebied en andere industriële complexen in Nederland.
Hoe is het mogelijk in deze tijd dat die
troep ongegeneerd de lucht in gaat 24/7.
7 februari, Zacheüs: Lucas 19: 1 – 10
Bij Zacheüs valt er een kwartje. Zijn ogen
gaan open. Hij had al zo zijn twijfels, neem
ik aan, over zijn levensstijl. Misschien had
hij nog maar een klein zetje nodig: gezien,
erkend en liefdevol aangesproken te worden. Dan is hij bereid om veel te geven.
Misschien is de ware held degene die het
roer kan omgooien.
14 februari, de Samaritaanse vrouw:
Johannes 4: 1 – 26
Zij kon de ware liefde niet vinden. Ook hier
in de dialoog tussen de Samaritaanse en de
vreemdeling (Jezus) is er een proces van bewustwording. Alleen de echte ontmoeting
met iemand die ons ziet en het goede met
ons voorheeft, kan ons in beweging brengen.
We maken de overgang van de tijd van
kerst en epifanie (waarin Jezus begint te
onthullen wie hij is) naar de veertigdagentijd waarin die onthulling verder gaat én de
weerstand zich begint af te tekenen tegen
alles wat Jezus belichaamt. Zijn kruisdood
is de consequentie. Hij gaat die weg niet uit
de weg. Hij is de ware held.

7 maart, Jezus in de tempel: Johannes 2: 13 – 22
Jezus keert terug naar het hart van de samenleving waar dingen scheefgegroeid zijn,
zoals blijkt uit de toeslagenaffaire. Daar
moet met kracht de vinger bij gelegd worden. Niet eenmaal, maar voortdurend. Als
je verontwaardigd bent, ben je niet bang
meer en ga je eropaf, kome wat komt.

21 februari, eerste zondag in de
40-dagen voor Pasen; verzoeking in
de woestijn: Marcus 1: 12 – 15.
In de woestijn, de leegte én de openheid,
kom je tot de kern, kom je jezelf tegen: je
harde patronen, overtuigingen, de bubbel
waar je in zit en wat in de weg staat om je
werkelijk te openen, je handen, je geest, je
hart en jezelf toe te vertrouwen aan….wat
groter is dan ons hart.
28 februari, verheerlijking op de berg:
Marcus 9: 2- 10.
Als de handen leeg zijn, de geest ruim, het
hart ontvankelijk, dan kan zich wat groter
is dan ons hart tonen.

Leesrooster tot Pasen

14 maart, Jezus geeft 5000 mensen te
eten: Johannes 6: 1 – 15
Weer slaat de verblinding toe juist bij een
verdere onthulling van wie Jezus is. Wanneer hij een menigte mensen overvloedig
verzadigt met gebruikmaking van het beetje dat men uit zichzelf te geven heeft. We
schieten weer door in onze reacties en maken van Jezus iemand die hij niet is.
21 maart, Jezus spreekt over zijn
dood: Johannes 12: 20 – 33
Jezus ziet zijn lot onder ogen: zijn gewelddadige dood. En hij is geschokt. Hij deinst
terug. Net als ieder mens. ‘Ik ben niet bang
om dood te gaan, maar wel voor hoe dat
zal gaan’, hoor je ons vaak zeggen. ‘Een
mens te zijn op aarde, dat is de dood aanvaarden, de vragen en de angsten’. Én: ‘De
Geest aanvaarden die naar het leven leidt.’
(Zie Lied 538, tekst van Willem Barnard)
Florus Kruyne
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Hallo daar…
met verdriet en verlies. Hoeveel kun je dan nog hebben? Wie
vraagt er dan: Hallo daar, hoe is het met jou?

Transformatie
Onmiskenbaar zitten we met z’n allen in een grote verandering,
transformatie deftig gezegd. Niemand weet waar naartoe, ook
Elon Musk niet met zijn geniale innovaties tot een reisje naar de
maan. Een nieuwe tijd? Laten we het niet te snel invullen. Liever
eerst een pas op de plaats met de vraag: hoe nu verder want er is
iets kostbaars aan de gang. Een soort nieuwe sensitiviteit naar elkaar en naar de wereld om ons heen.

Bezinning
Veertig dagen voor Pasen als tijd van inkeer en bezinning in een
oud ritme van het jaar krijgen we cadeau. Niet meteen roepen:
wat is de volgende stap? Misschien wel even niets. Misschien wel
even zelf uit de verbinding gaan, je terugtrekken. Kan dat? Hoort
dit wel bij jouw leven?
Ik denk terug aan de Kerst, onze kinderen (jonge dertigers) thuis
rond de tafel met een ouderwets bordspel. Gewoon even een
time out. Het voelt vertrouwd, niet uit nostalgie, maar meer iets
van echt-dichtbij zijn.
Kunnen we achter de vanzelfsprekendheid van beeldbellen even
uitzoomen en erbij stil staan dat je bij een oud verhaal mag schuilen. Een verhaal van inzicht en overzicht, van in- en van uitzoomen.
Jij alleen op zoek naar houvast en verbinding want het leven kan
zo ontzettend alleen voelen, van niet-verbonden zijn.
Kun je mij horen, kun je mij zien? Ja hoor, zet nog even
het geluid aan. Nooit eerder waren we zo met elkaar verbonden als het afgelopen jaar. In- en uitzoomen. Ook nu
het inenten is begonnen blijven we met elkaar verbonden
op afstand.

Afstand
Ik kijk bij de supermarkt hoe iemand het mondkapje tevoorschijn
haalt en elastiekjes over haar oren friemelt. Niemand ontkomt
aan de beperkingen voor het dagelijks en intieme leven. We leven
op afstand en tegelijk waren we nooit eerder zo met elkaar verbonden. Wie had kunnen voorzien dat ons leven zo ingrijpend zou
veranderen. Niet alleen fysiek, ook mentaal en geestelijk is er iets
fundamenteel verschoven. Nooit eerder vroegen we zo nadrukkelijk naar elkaar buiten onze eigen kring. Hallo daar, hoe gaat het
echt met jou? Alsof we een jas hebben uitgedaan, na een koude
tijd van ieder-voor-zich. Er is een sneltrein stilgezet, zonder dat
iemand aan de noodrem trok.
Een ramp voor wie werk en inkomsten het afgelopen jaar is kwijtgeraakt. Waar vind je dan houvast en solidariteit? Met wie ben je
verbonden als het echt tegenzit? Als je alleen thuis zit op de bank
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Gedragen weten
Aan de wilde dieren en de spoken van de nacht is Jezus in de
woestijn overgeleverd. Mens zoals jij en ik. Verdwaald in de wildernis van zijn leven. Geen verbinding, geen vaste grond onder
zijn voeten. Jezus zakt weg en angst overvalt hem. Hij is even niet
weerbaar maar naakt in een eenzaam bestaan. Niemand die roept:
Hallo daar, hoe gaat het nu echt met je? Als hij niet meer verder
kan, wil hij wegkruipen, liefst maar dood gaan. Juist dan voelt hij
iets van bodem: en ‘engelen dienden hem’ staat er (Mattheüs 4: 11).
Jezus wordt gedragen. Het toelaten van deze ultieme ervaring van
leegte maakt hem weerbaar en stevig. Als je het zelf niet meer
weet, is er diep van binnen iets, een thuis. Je wordt uitgenodigd
om binnen te gaan, om je te verbinden met het diepste geheim van
jouw leven. Het is een plek, heilige grond waar je altijd naar terug
kunt keren, want je bent er ooit al eens geweest. Echt verbinden
kan alleen als je jezelf kwetsbaar durft te voelen, eerlijk wilt zijn.
Dat betekent ook de wanhoop, de leegte proberen te delen. Stoere taal? Nou nee, meer een stukje eigen ervaring.

Opnieuw verbinden
Niemand heeft gezegd dat geestelijk volwassen worden vanzelf
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gaat. Het was ook voor mij een lange weg. Soms ervaar ik nog
dat ik de verbinding kwijtraak. Dan denk ik aan de engelen uit
het verhaal van Jezus in de woestijn. Zoals ze hem hebben gedragen, zo zullen ze ook mij dragen en mij weer aan mezelf terug geven. Daarmee kom ik weer thuis en kan ik mij opnieuw verbinden
met de mensen om mij heen, met de natuur en met de lucht, met
dat warme gevoel van liefde als de adem van de Ene. Zo word ik
steeds weer opnieuw geboren.
Veertig dagen staan in de Bijbel voor een heel leven. Je mag je eigen leven als leerschool zien om mens te worden zoals we zijn

bedoeld: warm en vol veerkracht, kwetsbaar en stevig tegelijk.
Veertig dagen als periode van inkeer om de lens van jouw leven
weer scherp te stellen met vragen als: Waar ben ik in het grote
geheel? Wat is de koers van ons samenleven? Hoe kan ik daaraan
bijdragen?
Teruggeven aan onszelf en aan elkaar – zou dat echt de winst zijn
van deze wereldwijde crisis?
Tina Geels

Verbonden dankzij de lockdown
acht mensen nagepraat over de dienst, via
een Zoom-verbinding zijn dat er nu soms
wel 20! Ook merken we dat er minder afmeldingen zijn bij vergaderingen via Zoom.

Digitale kerkdiensten

Het kenmerk van een geloofsgemeenschap is de intrinsieke behoefte om met elkaar verbonden te zijn;
soms wat sterker, soms wat losser.
Een kerkenraad heeft als belangrijkste taak die verbondenheid te faciliteren. Dat doen we bijvoorbeeld, plat
gezegd, door geld vrij te maken voor
de productie van deze Geertebrief.
Dat doen we ook door beleid te maken rond de instandhouding van ons
middeleeuwse kerkgebouw.

Verbondenheid
De afgelopen maanden zijn er nieuwe vormen van verbondenheid gecreëerd. Een

vaste groep van zo’n vijftien luisteraars
schakelt wekelijks in op het geluidssignaal
van onze kerkdiensten. Daarnaast is er een
groep die vele malen groter is en die onze kerkdiensten volgt met beeld en geluid.
Wekelijks zijn op deze manier 120 tot 150
aansluitingen verbonden met de Geertekerk. Dat kan rechtstreeks, op zondagmorgen om half elf of, als dat beter uitkomt, op
zondagavond. En achter nogal wat aansluitingen weten we dat er meer dan één luisteraar of kijker meedoet. Bijzonder. Als je
dit afzet tegen het normale aantal kerkgangers, dan lijkt ons bereik in deze tijden van
afstand en beperking groter dan daarvoor!
Werd er normaal gesproken door vijf tot

Soms delen mensen hun ervaringen met
het kijken en luisteren op afstand. Zo vertelde een meneer uit Rio de Janeiro dat hij
de kerstdienst in de Geertekerk had beluisterd en hoe goed hem dat had gedaan.
Een vriendin had hem de tip gegeven die
hem op het spoor zette van onze gemeente. Of de reactie van ons gemeentelid die
een deel van zijn tijd in Oostenrijk verblijft.
Zelf getroffen door corona was het hem
niet gelukt om terug te keren naar Nederland. En juist in die tijd was hij bijzonder blij
met onze digitale kerkdiensten.
Verder merken we dat er nogal wat gemeenteleden zijn die elk op hun eigen manier investeren in zo af en toe contact leggen met andere gemeenteleden via een
mailtje of telefoontje. En juist die onverwachte contacten doen mensen ook erg
goed – zo blijkt uit de reacties.
Kortom, ondanks de fysieke afstand en het
veelvuldig thuisblijven, lijken we op andere
manieren meer verbonden dan ooit! Het
wordt nog een hele kunst, als we straks
weer teruggaan naar een normale samenleving, om de waardevolle ervaringen die deze pandemie ons ook gebracht heeft, vast te
houden voor de toekomst.
Arie Noordermeer

Van therapie tot autonomie
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Verweg en dichtbij
Dertien jaar geleden verhuisden Rob Ruis en
zijn vrouw Anke
vanuit
Montfoort naar Laag
Keppel in de
Achterhoek. Niettemin zijn zij altijd
verbonden gebleven met de Geertekerk. En dat is niet zomaar. In een
online gesprek vertelt Rob daar meer
over.

Een bijzondere band
“Wij kennen Florus Kruyne van de diensten in Ter Apel, waar hij destijds predikant
was en de vader van Anke kerkenraadslid.
Vanwege mijn werk verhuisden we op een
gegeven moment naar Montfoort. Toen we
er woonden werd – 22 jaar geleden – onze
tweeling in Utrecht te vroeg geboren. Uiteindelijk zijn beide kinderen niet lang na elkaar overleden. De een omdat hij niet levensvatbaar was en de andere als gevolg
van besmetting met een ziekenhuisbacterie.
Zoals veel mensen die zo’n heftige gebeurtenis meemaken, waren ook wij op zoek
naar geestelijke steun. De dag na het overlijden van onze eerste zoon kwamen we
in het UMCU in gesprek met een humanistisch raadsvrouw. Zij kende Florus, die
inmiddels in de Geertekerk predikant was
geworden. Op ons verzoek bracht ze ons
met Florus in contact. In die tijd leefden
we tussen hoop en wanhoop. Florus heeft
toen steeds naast ons gestaan en ons gesteund bij het afscheid van de jongens. Zo
kregen we een bijzondere band.

nie geweest. En tijdens het jubileumfeest in
2007 heb ik gekookt in het Smulhuis voor
150 daklozen. Samen met andere leden van
de Diaconie hebben we het eten ’s avonds
geserveerd. Een heel bijzondere ervaring.”

De kerk
“Ik kom uit een Indisch gezin van acht kinderen. We waren niet verbonden met een
kerk, maar ik ging wel naar een christelijke lagere school. Nadat ik in 1961 op mijn
veertiende in Nederland kwam, heb ik ook
altijd christelijke scholen bezocht.
In het gezin was mijn moeder de enige die
naar de kerk ging en uiteindelijk strikt in de
leer werd; zij werd lid van de Pinkstergemeente. Mijn vader en de andere kinderen
sprak het geloof niet aan. Dit leidde overigens niet tot spanningen. We hadden een
harmonieus gezin.
Op latere leeftijd voelde ik me wel aangetrokken tot de kerk en uiteindelijk deed ik
belijdenis in de Hervormde Kerk in Westervoort. Daar gingen Anke en ik na ons
huwelijk wonen. Maar heel lang zijn we
nooit samen naar de kerk gegaan. Alleen af
en toe nog in Ter Apel.
De Geertekerk gaf ons het zetje naar kerkbezoek. En niet alleen vanwege de situatie
met onze kinderen. We kregen interesse
voor het kerkelijk leven door wat ons boeit
aan gemeenschap van de Geertekerk.
In 2007 verhuisden we naar Laag Keppel
vanwege mijn werk en ook omdat we toe
waren aan een wat rustiger woonomgeving.
Daar hielden we ook mijn afscheid van de
Diaconie.”

Geraakt
Door dit contact zijn wij voor het eerst
in de Geertekerk gekomen. Daar zijn we
op heel bijzondere wijze opgevangen en gesteund. Toen er weer ruimte en tijd was
voor het geestelijke, zijn we bij Tina Geels
in de oriëntatiegroep gekomen. En met
Pinksteren werden we allebei vriend.
We kwamen in de diensten en hebben aan
veel activiteiten meegedaan. Ik ben ook
een periode penningmeester van de diaco-
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“In de Geertekerk hebben we ons vaak
laten raken door allerlei dingen. Heel bijzonder hebben we de avondmaalvieringen
ervaren, waaraan iedereen mocht deelnemen. Waar heb je dat?
Na de dood van de jongens, vroegen we
ons af wat we verder met ons leven wilden. We hebben het materieel zo goed,
wat kunnen wij voor andere kinderen betekenen? Toen we enigszins door de rouw-

periode heen waren, hebben we
ons aangemeld als
pleegouders. Een
meisje van vier
uit een tehuis in
Utrecht is uiteindelijk bij ons komen wonen. Tot haar twintigste is ze bij ons gebleven. Nu studeert
ze en woont op zichzelf. We hebben moeten schipperen en veroveren. Maar we zijn
dankbaar dat we dit hebben kunnen doen.”

Blijvend verbonden
“Na ons vertrek naar Laag Keppel heb ik
langere tijd heimwee gehad naar de Geertekerk en de activiteiten daar. We blijven
ons met de Geertekerk verbonden voelen.
Zo houd ik goed bij wat er speelt, ik lees
de Geertebrief, bekijk altijd het jaarprogramma om te zien of er iets interessants
is waar ik naar toe kan gaan. De eerste tijd
dat we in Laag Keppel woonden, bezochten
we nog wel diensten. Een autorit van vijf
kwartier. Soms nam ik actief deel aan een
activiteit. Zoals toen voor de veiling van
diensten in het kader van de aanschaf van
nieuwe stoelen voor de kerk. Ik deed een
aanbieding om een Indische maaltijd voor
vier personen te koken bij mensen thuis.
Uiteindelijk waren Benjamin en Anette
Nierstrasz de hoogste bieders. Het werd
een gezellige avond met mooie gesprekken. Ik ben niet zo’n prater maar ik ga voor
een avontuur. En uiteindelijk in dat avontuur kom ik mensen tegen en dan wordt
het vaak prachtig.
Regelmatig kijk ik of ik een dienst kan bijwonen of anderszins aan een activiteit kan
deelnemen. Hoe bijzonder is het dat we
de diensten nu in coronatijd online kunnen
volgen. We steken dan ook de kaars aan
naast de PC en we bidden mee. Wat ons
betreft mogen de online diensten nog lange
tijd blijven.”

Verweg en dichtbij

Trudy Schreuder Goedheijt
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Contact? Klik! => Verbinding
ICT en nog meer

Een eerste reactie van Cor Stolk op
het thema ‘verbonden’ is: “Als ICTtechneut denk ik meteen aan kabels
en stekkers en andere onderdelen
uit de datacommunicatie.” We
spreken over zijn werk als technisch
programmeur en netwerkspecialist
bij de NS en zijn bijdragen op ICTgebied in de Geertekerk.Via net
werkstekkers komen we bij Kerken
Kijken Utrecht, het contactwerk en
de onlinediensten. En inderdaad bij
het thema ‘verbonden’.

Van gereformeerd naar
remonstrants
Cor groeide op in Den Helder in een ‘redelijk rekkelijk’ gereformeerd nest, waar
hij ook vertrouwd raakte met oecumene. Wellicht daarom dat hij en zijn vrouw
Willeke na hun verhuizing naar Houten regelmatig met een groepje katholieken meededen aan zogenoemde woord & gesprekvieringen. Na een informatieavond van de
remonstranten in Houten, volgde Cor de
cursus ‘Dwars geloven’ en de oriëntatiecursus. Hij raakte betrokken bij een remonstrants werkgroepje in Houten met
verschillende activiteiten waaronder een
gesprekskring en filosofie-avonden.

Technische verbindingen
Afgestudeerd in de HTS-werktuigbouw
vindt Cor een baan als technisch programmeur. “De baan bleek echter heel anders,
meer administratief, dan waarop ik gesolliciteerd had. Toch kijk ik daar met heel veel
plezier op terug, want mijn collega’s hadden
vrijwel allemaal ook een technische achtergrond, waardoor we elkaar makkelijk begrepen. Dat ‘klikte’ met elkaar en vertaalde zich in hoge kwaliteit van de ICT.” Later
ging Cor bij de NS aan de slag, werd technisch ICT-adviseur, met communicatie en
verbindingen als specialisme. Verbindingen
tussen computersystemen wel te verstaan.

Geertekerk
Op mijn vraag of en hoe hij zich verbonden

voelt met de Geertekerk zegt Cor: “Ik heb
de neiging om ‘verbonden’ meteen te ontleden. Dat komt wellicht door mijn technische achtergrond. Mijn geloof noem ik
wel eens: ‘educated guess’ – beredeneerde
aanname. Vanuit je ‘ratio’ naar het grensvlak tussen ‘feit en fictie’ zoeken. Vervolgens niet de verzinselen wegschuiven, maar
proberen de bedoeling van de schrijver te
beredeneren. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de maagdelijke geboorte. Rationeel gezien een verzinsel. Maar als ik naar
de context in de geschiedenis kijk, denk ik
dat de schrijver wil benadrukken dat het
hier om een bijzonder persoon gaat. En
dan kan zo’n verhaal toch ‘waar’ zijn. Dat
vind ik interessant, dat zet mij aan het denken. In de Geertekerk ervaar ik dat we het
niet eens hoeven te zijn over dit soort dingen, we kunnen het erover hebben. Gedachten met elkaar uitwisselen, zonder te
kiften wie er gelijk heeft. Dat geeft mij een
gevoel van ‘verbinding’.”

Cor doet veel ICT-werk voor de RGU. Hij
zorgt voor het printen van de liturgieën en
de Geertebrief-etiketten. “En nu tijdens de
lockdown mailen we de liturgieën zelfs naar
alle leden en vrienden en belangstellende
abonnees, ook in het buitenland. De verbondenheid gaat ver hoor.”
In de zomermaanden leidt Cor mensen
rond in de Geertekerk voor Kerken Kijken
Utrecht. “Heel leuk werk met een zeer divers publiek van uiteenlopende nationaliteiten. Het is frappant waarover je in gesprek raakt.”
Ook is Cor contactlid namens de RGU in
Houten. “Het contactwerk varieert sterk
en dat vind ik prima. De leden van de gesprekskring spreek ik met regelmaat. Met
andere leden/vrienden heb ik enkel ‘brievenbuscontact’. Daar doe ik alleen jaarlijks een briefje of boekje in de bus met
mijn contactgegevens. Anderen zie ik in de
Geertekerk of kom ik onderweg in Houten tegen. Uiteenlopende vormen van contact dus.” Cor vergelijkt het met voetbal:
“Ik ben aanspeelbaar, maar ik vraag niet de
bal op. Ik gun iedereen graag de ruimte om
zelf te bepalen hoe en wanneer men contact wil.”
Afgelopen jaar is de werkgroep Audiovisueel van start gegaan. Met een aantal anderen heeft Cor daarin de rol om voor beeld
en geluid te zorgen bij de onlinediensten.
“Het geeft me veel voldoening om het mogelijk te maken dat mensen van huis uit met
de kerkdiensten verbinding kunnen maken.
Helemaal als je reacties krijgt van mensen
die de onlinediensten vanuit het buitenland
volgen. Of van mensen die zelden naar de
Geertekerk (konden) komen en nu online
elke zondag de dienst volgen.”
Met de Geertekerk voelt Cor een ‘klik’,
een bevestiging dat ie goed zit. Hij vergelijkt het met “een netwerkstekker met zo’n
verend clipje dat je in een computer probeert te stoppen: hoor je een klik, dan is
dat een bevestiging van contact, er is verbinding.”
Marie Anne Dekker

Contact? Klik! => Verbinding
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Thema: Verbonden

Urzelina, 6 december 2020

Lieve predikanten,
Op twee tijdszones van jullie verwijderd,
voelen we ons meer dan ooit met jullie
verbonden. We kunnen inloggen om bij de
diensten in de Geertekerk aanwezig te zijn.
We hebben grote waardering voor de kwaliteit van beeld en geluid en we genieten al
om half negen van jullie woorden! De orgelmuziek van Maarten is heerlijk om te horen.
In de adventstijd zijn we voor het eerst
sinds jaren niet in Nederland door de corona maar verblijven we in ons huis op São
Jorge, een van de Azoren eilanden. We kunnen de (klein)kinderen zien en horen via
facetime. We krijgen opnames van hun muzikale vorderingen. En we logden in op een
presentatie van onze kleinzoon Tim in Delft.
Zo richten we ons op de mogelijkheden die
deze tijd biedt en genieten daar enorm van.
Hier heeft het leven af en toe stilgestaan.
Als het zo hard waait dat er geen vliegtuig
kan landen, kan je alleen maar afwachten in
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vertrouwen. De eerste coronaperiode in
maart voeren er ook geen veerboten waardoor het eiland binnen twee weken corona-vrij was! Contactonderzoek is op een
eiland heel overzichtelijk. We prijzen ons
gelukkig dat we deel mogen nemen aan het
sociale leven hier. Mondkapjes waren direct
al verplicht, met hoge boetes voor wie zich
niet aan de regels hield. Tests waren hier
meteen voorhanden en quarantaine werd
verplicht na bezoek aan de eilanden met
een internationaal vliegveld. De culturele
evenementen werden gestaakt, het koor
hield op en er kon ook geen kerstspel worden ingestudeerd. De mensen zetten foto's
van afgelopen jaar op internet omdat ze het
gevoel en de herinneringen toch willen delen. Wij maken met een kleine groep muziek en eten met vrienden. We leven met
het ritme van de natuur. Zodra het weer
het toelaat zijn we buiten in de zon. In de
tuin bloeit alles het hele jaar door. Dat betekent dat er ook gesnoeid en gemaaid

moet worden. De mandarijnen en sinaasappels worden nu geoogst. We hebben meegemaakt dat de jonge pijlstormvogels bij de
zee werden vrijgelaten om uit te vliegen.
Ze moeten geholpen worden om de zee te
vinden als ze verblind zijn door ons licht.
We genieten van de prachtige sterrennachten die glinsteren op de zee voor ons huis.
Er zijn nu andere sterrenbeelden dan in de
zomer te zien. En zoals mijn oma Mies altijd
deed, bevestig ik in adventstijd strosterren
op een blauwe lap aan de muur.
We prijzen ons gelukkig om zoveel moois
waar we van kunnen genieten. Zoveel goede herinneringen om te koesteren. Dank
voor de mooie verhalen en de inspiratie die
de kerkdiensten geven.
We wensen jullie een goede Kerst, gezondheid en sterkte.

Brief Mies v Olphen

Mede namens mijn man Adriaan,
Mies van Olphen-van Mervennée

Thema: Verbonden

Verbonden met alles, behalve met jezelf
Met de kerstdagen zijn wij als gezin
gevlucht naar een klein Landalhuisje.
Ik keek er naar uit, ook al is alles beperkt. Het zwembad is dicht, het restaurant, nagenoeg alle vermaak voor
de kinderen. Dicht. Maar een paar dagen gelijkvloers in de natuur zou een
mens toch goed moeten doen? Het
bleek niet helemaal waar. Natuurlijk
was het lekker, even eruit. En uiteindelijk is de vrucht van deze vakantie
een inzicht dat ik in de leegte opdeed.

Solidariteit
Nu is het thema van deze Geertebrief ‘Verbonden’. Het is zo breed dat er veel in past
en een definitie lastig maakt. De Van Dale
vindt dat solidariteit een synoniem is. Dat
valt te betwisten. Google pikt er een andere definitie uit: ‘verbondenheid geeft het
gevoel erbij te horen.’ Dat kan ook met
een groter geheel, een grotere macht, de
kosmos of God, aldus Google. Erbij horen,
dat gevoel ken ik wel.
Maar ik wil het hier breder trekken. Ik voel
mij verbonden met mijn gezin, met mijn
vrienden, met u. Ik ben ook vaak verbonden met WiFi, 4G en Bluetooth. Sommige
apparaten in mijn huis zijn verbonden met
elkaar, waardoor ze gemakkelijk met elkaar
kunnen communiceren en ik vanaf de bank
lampen aan en uit kan zetten, muziek luisteren, documenten openen.

Lockdown in Landal
In de kerstvakantie voelde ik mij minder
verbonden met het hier en nu. Wij wilden
de nieuwe lockdown ontvluchten, maar het
werd een lockdown in Landal. Terwijl ik
mijn kinderen daar verwonderd alle ruimtes zag verkennen – gillend van enthousiasme soms – was ik bezig met de boodschappen, mijn vrouw met de bedden. Terwijl
mijn kinderen met speelgoeddiertjes zaten
te spelen onder de douche, was ik aan het
nadenken wat ik zou schrijven voor deze
Geertebrief, voor AdRem, hoe ik de (online) kerkdienst voor Doesburg op 10 januari zou vormgeven.

Terwijl de meiden en ik anderhalf uur de
kabelbaan afgaan voel ik mijn gedachten
eindelijk wat wegglijden en kan ik van ze
genieten, van het bewegen, van de buitenlucht. Deze ervaring zet me aan het denken
en laat mij niet los. Wat is dat toch, dat we
zo enorm verbonden zijn met elkaar (misschien meer dan ooit) en ik veel meer in
m’n hoofd zit dan in het hier en nu?
Thuis zijn we opnieuw begonnen De Kleine
Prins van Antoine de Saint-Exupéry te lezen (1943). Hij beschrijft het gevoelsleven
van een mens als een kleine prins die in de
woestijn ineens naar je toe komt. Grote
mensen snappen niets van het leven en kinderen worden er moe van het ze steeds uit
te moeten leggen. Jezus wees ook naar een
ander leven, een beter leven. Verkoop je

spullen en geef de opbrengsten aan de armen. Laat de kinderen tot mij komen, want
voor hen is het koninkrijk van God.
Dan slik ik even, want ik ben jaloers. Ik zie
het wel, maar ik kan het niet meer, dat intense beleven van het hier en nu. Mijn kinderen weten niet beter en zullen opgroeien. Misschien zullen ze hun gevoel ook pas
weer tegenkomen in een woestijn. Misschien kan ik erover praten met ze, erover
vertellen, dat ze zich geen zorgen hoeven
te maken over de dag van morgen, want
die zorgt voor zichzelf. Waarschijnlijk moeten ze het zelf ondervinden. Ik heb in ieder
geval het voornemen het kind in mezelf terug te vinden dit jaar. Doet u gerust mee.

Verbonden met alles, behalve met jezelf

Jaap Marinus
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Thema: Verbonden

Van therapie tot autonomie
Karin Wagenaar is klinisch psycholoog,
gespecialiseerd in relatie- en gezins
therapie. Het thema ‘verbonden’
spreekt haar daarom aan. Een gesprek
over haar werk en de – verrassende –
link met remonstrants geloven.

APK voor je relatie ontwikkeld: het ‘houdme-vast’ programma. We zijn bezig om
dit ook online aan te bieden, zodat mensen dat gewoon thuis kunnen doen. Via dit
programma werk je aan je relatie en kom
je bijvoorbeeld gevoeligheden te weten van
elkaar die je anders wellicht zou missen.

Gegrepen
“In 2001 ontmoette ik in de VS grondlegger Sue Johnson van een – toen nog
– nieuwe vorm van partnerrelatietherapie: Emotionally Focused Therapy
(EFT). Ik werd door haar verhaal hierover gegrepen. Daarom ging ik terug
voor een training en werd ik in 2004
de eerste therapeut die er in Europa
mee aan de slag ging. Met een aantal –
door mijzelf opgeleide – mensen hebben we de Stichting EFT Nederland1
opgericht. Van daaruit geef ik veel
trainingen in binnen- en buitenland,
naast m’n eigen praktijk 2 . Ik schreef
verder een populair wetenschappelijke boek 3 over EFT, zodat iedereen
er inzicht in kan krijgen. Inmiddels is
het de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. Ik vertel meer
over EFT in een podcast ‘Alles is liefde’ met
Rianne Roes4.”

Hecht verbonden
"De basis van EFT is de hechtingstheorie:
we functioneren als mensen beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open
en nabij is. Met hem of haar voelen we ons
veilig en kunnen we meer aan. In partnerrelaties kunnen (negatieve) emoties hoog oplopen, juist omdat je partner zo belangrijk
voor je is. Na ruzies is het gevoel van verbondenheid soms weg. De angst voor het
verliezen van de ander is groot en ook de
angst voor jezelf, je eigen kwetsbaarheid,
speelt mee. Als je dat als therapeut weet
te doorbreken, ontstaan er mogelijkheden
voor nieuwe hechting aan elkaar.”

Open

Het is al jaren mijn missie, en die van de
Stichting EFT NL, om te zorgen dat mensen therapie, ook de light versie daarvan,
gewóón gaan vinden. Voorkomen is beter dan genezen. Het is niet gênant of raar,
maar gewoon iets dat erbij hoort.”

Ouders en volwassen kinderen
“Ik krijg steeds meer aanmeldingen van ouders met een of meer volwassen kinderen,
die bijvoorbeeld last hebben gehad van hun
ouders. Je werkt dan aan het uitspreken
van teleurstellingen van de kinderen en de
onmacht en het verdriet van de ouders.
Doel is om een betere verbinding te realiseren, zodat kinderen de stap kunnen maken naar hun eigen leven. Dat leidt uiteindelijk tot een nieuwe verbinding tussen ouders en kind(eren).”

Voorkomen is beter

Remonstrantse EFT

“Mensen komen vaak te laat bij een therapeut. Daarom hebben we nu een soort

“De hechtingstheorie werd eerst alleen toegepast op ouder-kind relaties, maar sinds
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de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn
we gaan inzien dat het net zo goed speelt
in liefdesrelaties. Als er een goede bodem
is, kan een relatie veel hebben. Je kunt en
durft in zo'n relatie ook autonoom te zijn,
omdat je vertrouwen hebt in jezelf en de
ander en weet dat je er voor elkaar bent.
Dat gaat, merkwaardigerwijs, voor mij
ook op voor de remonstrantse manier
van geloven en je met elkaar verbinden.
Boven de deur van de remonstrantse
kerk in Dordrecht, waar ik opgroeide,
staat een spreuk:
Eenheid in ’t nodige
Vrijheid in ’t onzekere
In alles de liefde.
Eigenlijk is dat precies wat we doen met
EFT. Je mag op je eigen manier verbonden zijn als vriend of als lid. Je kunt ook
een tijdje buiten beeld zijn. Het maakt
niet uit, want je voelt je met elkaar verbonden.”

“Dat ik in 2001 zo geraakt werd door
het verhaal van Sue Johnson over EFT
komt omdat ik ook zo met mensen wil omgaan. Ik wil zoeken naar verbinding met elkaar in plaats van het bevechten van elkaar.
Begrijp me goed: mensen hoeven van mij
niet bij elkaar te blijven, maar een zachte
emotie die oprecht wordt uitgesproken,
kan veel betekenen. Het opent het hart
van de ander.”
Ineke Ludikhuize
1)

www.eft.nl
www.wagenaar-psychotherapie.nl
3) Relaties, hoe doe je dat? Uitg. Van Duuren psychologie, 2015
4) Luister naar de podcast via deze qr-code
2)

Een bewogen geschiedenis

Een bewogen geschiedenis
Het is een maandagavond begin november 2020. Een
speciale avond in veel opzichten. De robuuste, kleine deur
van de Geertekerk staat ’s avonds voor één keer wagenwijd open.Voor de deur staat een lantaarntje. Binnen
wordt de kerk verlicht door kaarslicht om de mensen te
gedenken die we moeten missen. Langzaam druppelen de
mensen de kerk binnen om een lichtje aan te steken of de
stilte van dit moment in zich op te nemen. Ik voel de pijn
van verlies, maar ik ervaar ook hoe ik verwarmd word
door het licht om me heen en hoe de oeroude kerk als
het ware een arm om me heen slaat. Ik voel de verbinding met de geschiedenis. Met de mensen die deze kerk
ook door de nauwe ingang zijn binnengestapt op zoek
naar rust, bezinning en contemplatie. In een flits neem
ik de kerk in mij op: de kansel, de doopvont, het orgel.
Welke verhalen kleven aan deze historische ornamenten? Heeft deze plek altijd gefunctioneerd als kerk of is
zij ook voor andere doeleinden gebruikt? In de komende
Geertebrieven ga ik op reis in de geschiedenis van de
Geertekerk. Deel één: een bewogen geschiedenis.

De kerk als opslagplaats
Mijn zoektocht begint met een duik in het krantenarchief van
Delpher. In 1804 wordt de Geertekerk voor het eerst vermeld in
de krant, als twee werklieden noodlottig onder het zand worden
bedolven bij het graven van waterputten van het militaire terrein,
Kamp Zeist. De kerk dient dan als opslagplaats voor tenten en materialen. Als je verder in deze geschiedenis duikt, wordt duidelijk
dat de Geertekerk in deze periode als onderdak is gebruikt voor
de soldaten van het Franse bezettingsleger. Totdat de Franse commandant weigert om zijn mensen nog langer te huisvesten in een
ruimte waar ook mensen worden begraven.

De geschiedenis van de Geertekerk begint waarschijnlijk al vóór
1140; het jaar dat begonnen wordt met de ommuring van de stad
Utrecht. Hoe standvastig het beeld ook lijkt van de torenspits van
de Geertekerk die boven het water van de Catharijnesingel uit
prijkt, de geschiedenis leert dat de kerk eerst aan de andere kant
van het water stond. Vermoedelijk op de plek waar nu het appartementencomplex ‘Enghlenschild’, het voormalige Academisch Ziekenhuis, staat. Daar moet een klein dorpje zijn geweest, waarvan
de Geertekerk het godshuis was.
Zo’n honderd jaar na de ommuring van de stad wordt ook de
Geertekerk van buiten naar binnen gebracht. Het vermoeden is
dat de kerk rond 1250 in een belegering van de stad door het leger van Willem II – graaf van Holland - ernstig beschadigd is. Ze
hebben er toen voor gekozen de kerk binnen de muren van de
stad weer overeind te zetten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
de stenen van het gesloopte gebouw dat aan de overkant heeft
gestaan.

Nederlandse paus gedoopt in Geertekerk

Aan de andere kant van het water
Ik word verrast door de verhalen die mijn pad kruisen als ik me
meer in de geschiedenis van de kerk begin te verdiepen. Uit allerlei hoeken komen documenten op mijn pad, die voor mij nieuw
licht werpen op dit godshuis. Het is alsof ik de geschiedenis van
mijn huis onderzoek.

In een publieksfolder van Stadsontwikkeling Utrecht uit 2009 is
ook een bijzonder verhaal te lezen. Stadsarcheoloog René de Kam
heeft daarin de geschiedenis opgetekend van paus Adrianus VI, die
in 1459 in Utrecht geboren is. Hij stelt dat het “heel waarschijnlijk
is dat de familie ‘Adrianus’ kerkte in de Geertekerk en dat de latere paus gedoopt is in de kerk. Ze woonden op de hoek van de
Oudegracht-Brandsteeg en daarvandaan was de Geertekerk de
dichtstbijzijnde parochiekerk.” In gedachten keer ik terug naar de
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De Geertekerk in 1923
doop van onze zoon enkele jaren terug. Ik moet glimlachen als ik
besef dat hij zich in de voetsporen van een paus begeeft. Opvallend detail in het verhaal van De Kam is bovendien dat de moeder
van de ‘Utrechtse paus’ Geertruid heette, een mooie verwijzing
naar heilige Gertrudis van Nijvel.

Vallen en opstaan
Vanaf de zestiende eeuw begint een roerige tijd voor de Geertekerk. Het is letterlijk vallen en opstaan. In 1566 begint dit met de
Beeldenstorm. De Geertekerk is het eerste slachtoffer als aanhangers van de nieuwe leer na een hagenpreek buiten de Tolsteegpoort langs de kerk lopen, de kerk binnendringen en beelden en
altaarstukken verwijderen. Hierna duurt het nog vijftien jaar voor
de kerk door de protestanten in gebruik wordt genomen. In de
eeuwen erna wordt het voortbestaan van de kerk vaak bedreigd,
omdat de kerk in slechte staat is door verzakkingen. In de tussentijd wordt de kerk wel gebruikt voor de huisvesting van Engelse en
Ierse troepen (1586) en zoals eerder vermeld door het Franse bezettingsleger in het begin van de negentiende eeuw. Midden negen-
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tiende eeuw weet de Utrechtse bevolking een sloop van de kerk
ternauwernood te voorkomen. Niet veel later wordt de kerk als
vluchtplaats voor inwoners van Veenendaal gebruikt, die zonder

Cadeau Lodewijk Napoleon
Voor de remonstranten betekent de vestiging in de Geertekerk
het derde verblijf in Utrecht, na eerder gevestigd te zijn in een
kerk aan de Rietsteeg en vanaf 1806 in de kapel van het vroegere
Hieronymusklooster aan de Kromme Nieuwegracht. Deze kapel
bestaat helaas niet meer maar in het Utrechts Archief is nog een
foto terug te vinden. Een bijzonder exemplaar omdat deze kapel
ooit door Lodewijk Napoleon aan de remonstranten cadeau is
gedaan. Over deze geschiedenis van de Utrechtse remonstranten
hoop ik in een volgende aflevering meer te vertellen.
Gerard van den Berg

huis zitten na een dijkbreuk. Vanaf 1864 wordt de kerk weer voor
de eredienst van de Hervormde Gemeente in gebruik genomen.
Rond 1930 wordt de kerk opnieuw in zijn voorbestaan bedreigd.
Alle activiteiten worden gestaakt en in 1939 wordt zelfs besloten
de kerk af te breken met uitzondering van de toren om op de plek
een bejaardentehuis te bouwen. Door de Tweede Wereldoorlog
worden deze plannen verijdeld. De NSB wil het gebouw kopen
voor hun bijeenkomsten. De Hervormde Gemeente kan zich hier
niet mee verenigen en weigert het gebouw voor dit doel te verkopen. Pas in 1944 komt door onteigening de kerk in bezit van de
door de NSB gedomineerde gemeente Utrecht.
Op dat moment is de Geertekerk vervallen tot een ruïne. Pas tien
jaar later krijgt de kerk weer zijn oude glans terug als het pand
verkocht wordt aan de Remonstrantse Gemeente. Aan deze restauratie werkt ook bouwvakker Anton Geesink mee, die later furore maakt bij de Olympische Spelen in Tokyo. In het Utrechts
Archief is een foto terug te vinden van Geesink bij de Geertekerk
met een koffergrammofoon waarop hij een taalcursus Japans afspeelt.

Verbonden dankzij de lockdown

Bronnen:
www.delpher.nl
www.hetutrechtsarchief.nl
https://nl.wikipedia.org
Publieksfolder Stadsontwikkeling Utrecht – juni 2009
Brochure Kerken Kijken
Knipselmap Geertekerk
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Even voorstellen ...
In oktober heb ik, Maaike Hoffer, de
diaconale voorzittershamer overgenomen
van Judith Fournier. Ik ben vanaf eind 2014
betrokken bij de Geertekerk, maar pas in
2018 vriendin van de RGU geworden.
Via de jonge remonstranten was ik al af en
toe (zijdelings) betrokken bij de organisatie van activiteiten. Toen Judith mij vroeg
om haar op te volgen, vond ik het niet eens
zo’n heel gekke vraag. En ik voelde mij ook
vereerd. De diaconie is toch een begrip, en
om daar voorzitter van te zijn vind ik een
eer. Ik vind het ook een uitdaging, dus ik
moest er wel even over nadenken. Ik ben
bewust alleenstaand moeder van twee kleine schatjes, een jongen en een meisje van
3 en 1,5. Heel flexibel ben ik dus eigenlijk niet.
In mijn dagelijks leven ben ik zzp’er, afgestudeerd in Hebreeuws en Arabisch, met
een grote interesse in het Midden-Oosten.
Eén van mijn opdrachtgevers is Stichting
COME, waarvoor ik jaarlijks dialoogsemi-

nars voor jonge Israëli’s en Palestijnen organiseer. Deze 11-daagse seminars maken
veel indruk op de deelnemers: voor het
eerst gaan ze elkaar als mens in plaats van
als vijand zien. Voor mijzelf vind ik het betekenisvol om een bijdrage te kunnen leveren aan dialoog, ontmoeting, humanisering
van ‘de ander’ en positievere verhoudingen
tussen mensen. Dit vind ik ook mooi aan
het werk van de diaconie. Ik zie het beide
als een uiting van de kerntaak van de diaconie, namelijk ‘de liefde voor de mens in
praktijk brengen’.
De diaconie is een begrip, maar toch is het
voor gemeenteleden misschien ook wel
een beetje een ver-van-mijn-bed-show. Je
geeft geld bij de collecte, en dat is het. Zo
was het voor mij in ieder geval. Ik zou het
mooi vinden als we als diaconie meer betrokkenheid met en tussen gemeenteleden
kunnen genereren. Daarvoor ga ik met de
andere diaconieleden mijn best doen.
Ik heb al veel lieve, betrokken mensen ont-

moet in de Geertekerk, waar ik de sfeer
open en warm vind. De gemeenschap heeft
mij al veel gebracht en ik voel dan ook dankbaarheid dat ik iets kan ‘terugdoen’. Leuke
bijkomstigheid is dat ik meer mensen binnen de kerk leer kennen en ook het reilen
en zeilen binnen de Geertekerk ontdek. Ik
heb er zin in.
Maaike Hoffer

Jan Douwes loopt stage in de Geertekerk
In 1792 begon bij een van zijn voor
vaderen een lange lijn van predikan
ten in de familie van Jan Douwes. Jan
leek zich in die lijn te voegen, maar
koos aan het einde van de studie theologie toch voor het conservatorium.
Hij studeerde zang, maakte zijn doctoraal theologie af en had een carrière
in de muziek. En toen kwam corona.

Lege agenda
“In één klap was mijn agenda leeg. En dat
precies in de passietijd, de drukste periode
van het jaar waarin ik als zzp’er in de klassieke muziek de meeste omzet draai. Dat
zette mij aan het denken. Ik ben sinds 2014
al zo'n vijf tot tien keer per jaar gastvoorganger in remonstrantse en andere vrijzinnige gemeentes. Ik voel mij, theologisch en
anderszins, thuis bij de remonstranten en
heb tijd om, naast het inmiddels schaarse
werk als zanger, iets anders te doen. Dat
werd dus het remonstrants seminarie. Om-
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dat ik mijn doctoraal al heb, kan ik daar vrij
snel doorheen.’

Roemenië
“Mijn vrouw werkt bij de overheid. In 2009
zijn we voor haar werk verhuisd naar Boekarest. We hebben daar vier jaar gewoond
en onze kinderen zijn in die jaren geboren.
Ik heb in die periode ook wel het stadje Sft.
Gheorghe bezocht. Ik wist toen niet van

het bestaan van een unitarische gemeente
daar, laat staan van een partnerschap met
de Geertekerk. Dankzij de jaren in Roemenië heb ik een extra raakvlak met ds. Florus
Kruyne bij wie ik nu stage loop.”
“Tot ongeveer eind mei ben ik aan het werk
in de gemeente. Ik hoop, ondanks de beperkingen, toch kennis te kunnen maken
met een dwarsdoorsnede van de gemeente en alle onderdelen van het predikantenwerk. Ik zal ook twee keer een dienst leiden en wie weet een muzikale bijdrage leveren aan een van de diensten de komende
maanden. Ik ken cantor-organist Maarten
van der Bijl nog van het conservatorium. Ik
zong in de Geertekerk bij zijn afstuderen.
De groep zangers met wie hij werkt voor
de diensten op hoogtijdagen ken ik allemaal.
Dus ja, ik ben op verschillende manieren al
verbonden met de Geertekerk nog voor ik
goed en wel met m’n stage begonnen ben.”

Even voorstellen ... Jan Douwes loopt stage in de Geertekerk

Ineke Ludikhuize

Quote uit de brief (nr 5 december 2020) van Gerard
van den Berg aan Maartje:
‘Alleen maar luisteren. Je moet alle ideeën die door je kop razen
loslaten en echt in het hier en nu durven zijn.’

Wees moedig, vraag om hulp
Beste Gerard, beste Maaike Hoffer,
“Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?”, vroeg de jongen.
“Help” antwoordde het paard.*
Inmiddels ruim negen maanden geleden werd ik plots enorm overvallen door een besmetting met COVID-19. Hoe kon dit gebeuren?
Ik was juist zo voorzichtig. Angst, onzekerheid en verwarring en niet
na te vertellen pijnen waren mijn deel. Ik kwam de dagen, weken en
maanden door doordat ik de durf had mijn kwetsbaarheden te delen. Terwijl ik vier maanden niet eens kon praten. Het enige dat ik
kon bedenken was een appje en bericht via Instagram met ‘Stuur mij
je favoriete quote’. Ik zocht wegen om in verbinding te zijn met mijn
omgeving en met het positieve. Lange tijd doodziek zijn, continue alleen, met ieder die mij lief is op afstand, voelde zwaar. Ik zocht naar
verbinding, en vond het! Een stroom van liefde ontstond. Een kaartje,
een bos bloemen, een cadeautje, een mooie quote. Elke dag! Ook organiseerde zich al snel een groep mensen die boodschappen voor mij
deed en mijn hond Goofy ophaalde en uitliet.
What a wonderful world!

En dan het moment dat ik weer naar buiten mocht en kon. Na vier
maanden op bed! Wiebelend op mijn benen, een paar meter. Elke ochtend opnieuw proberen. De natuur dichtbij huis in ochtendgloren, dat
raakte mij steeds opnieuw. ‘Ik ben er nog! En wat is de natuur mooi!’
Er zijn zoveel ervaringen te delen over mijn ziekte- en herstelproces,
maar één ding springt eruit. Ik heb geleerd hulp te vragen! Voor mij is
het iets vanzelfsprekends wanneer anderen dat bij mij deden. Ik stond
en sta altijd klaar voor de ander. Niet voor niets vervul(de) ik een rol
in de diaconie. Daarom vind ik het zo mooi dat ik afgelopen maand
door jou werd geappt, Maaike. Met de mededeling dat jij het stokje
van voorzitterschap over hebt genomen van Judith en hoopt dat ik, van
slapend lid, over een tijdje weer actief mee zal doen. Met alle liefde,
zodra het kan. Eerst blijf ik mezelf nog langer voeden met de liefde
om mij heen. Herstellen van deze vreselijke ongrijpbare ziekte. Ik ben
op weg, in verbinding. Graag wil ik jou vragen het estafette-columnstokje over te nemen en te delen. Hoe blijf jij deze tijd in verbinding
met jouw omgeving?
Maartje Bakker
*Uit: “De jongen, de mol, de vos en het paard”, Charlie Mackesy, vertaald
door Arthur Japin.

Alleen maar luisteren
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Van het verteluur

Licht in de duisternis
Prachtige lichtjes
En er was een nieuw bijzonder initiatief:
de kinderen maakten ieder een lichtje en
brachten dat in de week voor kerst naar

Het was een andere kerstperiode dan anders, zeker ook voor de jongste Geertekerkers: geen kerstspel waar iedereen aan
mee kon doen, met alle voorbereiding en
spanning van dien, geen gezellige kerstavonddienst in de kerk. Maar ondanks dat
we niet bij elkaar konden komen, gebeurde
er ongelooflijk veel in de groep van verteluur- en crèchekinderen.
Er was dit jaar een digitale adventskalender
waar kinderen hun kunstwerken lieten zien:
een kerstboom in minecraft, een prachtige
kerststal, een liedje dat gezongen werd.

prentenboek en prachtige muziek. Elisabeth las het kerstverhaal.
Sommige kinderen mochten die avond
zelfs onder de kerstboom in de kamer slapen, anderen keken bij oma, weer anderen
dronken er een lekkere kop chocomel bij.
In de dienst van kerstmorgen vertelden
Lise, Sarah en Ianthe op hun eigen manier
het kerstverhaal.
Zo werd het toch een heel bijzondere en
feestelijke advents- en kerstperiode.
Marthe de Vries

iemand van onze gemeente, die wel een
extra lichtje kon gebruiken. Het leverde
prachtige lichtjes op, zoals van Christopher en Philip, en ook hele mooie ontmoetingen. Soms waren de mensen niet thuis,
maar mailden ze later hoe geroerd ze waren door het kerstlichtje voor hun deur.
Andere kinderen hadden geluk en mochten even binnenkomen om iets te drinken.
En in één geval bleken de lichtbrengers ook
echt reddende engelen: zij wisten iemand
te helpen bij wie net het brandalarm was
afgegaan!
Tot slot was er de bijzondere kerstavonddienst: het prachtige verhaal van Florus, dat
we online konden volgen, met een eigen

Oriëntatiecursus
‘Geloven begint bij jou.’ Dat is de slogan van de remonstranten.
Maar wat begint er dan? En wat zijn nu precies remonstranten? De Oriëntatiegroep geeft je de gelegenheid daar achter te
komen. En met anderen na te denken over je eigen inspiratiebronnen, geloof en levensbeschouwing. In de uitwisseling met
anderen kom je meestal verder. Om enkele thema’s te noemen:
veranderd Godsbesef, ‘multiple religious belonging’, Jezus, rijp
voor het oud papier of inspirerend leraar, menselijke geest –
goddelijke geest etc.
Uiteindelijk komt ook de vraag aan de orde, in alle vrijheid, of je
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zelf vriend of lid van de remonstranten wilt worden.
Data: zes woensdagavonden op 3, 17 en 24 maart en 7, 21 en
28 april 2021
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Geertekerk, Bovenkamer, Opkamer of Zoom
Kosten: € 30,Leiding: ds. F. Kruyne
Als je belangstelling hebt, geef je dan op voor 1 maart via
fkruyne@planet.nl

Van het Verteluur- Oriëntatiecursus

Wijkorganisatie

Kijk op de wijk, februari
Heeft u zich wel eens afgevraagd wat wij
als Geertekerk doen voor nieuwe leden en
vrienden, behalve het opnemen in de ledenadministratie?
Het lijkt ons goed om dat in deze rubriek
eens onder uw aandacht te brengen. Het
gaat tenslotte om activiteiten die zich grotendeels achter de schermen afspelen.

Pakket
Allereerst ontvangt een nieuw(e) vriend of
lid een welkomstbrief van het secretariaat.
Hierin staat informatie over de zondagse
kerkdiensten, het contactwerk, de wijkpredikant en de komende oriëntatiecursus. Sa-

men met deze brief ontvangt men het actuele programmagidsje, de meest recente
Geertebrief en de folder over Pastorale
Begeleiding. Een heel welkomstpakket.

den) of bevestigd (leden). De vrijdagavond
hieraan voorafgaand maken kerkenraad en
nieuwe leden en vrienden kennis met elkaar.

Wijkpredikant en contactwerk

Maatje

In het eerste jaar na vriend of lid worden,
brengt de wijkpredikant een kennismakingsbezoek. Het contactwerk meldt zich
al eerder. Een contactlid in de wijk of regio waar men woont, neemt in de eerste
maand contact op. Het contactwerk wordt
dan toegelicht; met name dat het bedoeld
is om de predikanten te ondersteunen. Als
men dat op prijs stelt volgt er een afspraak.

Na Pinksteren bestaat de mogelijkheid om
een zogenaamd ‘maatje’ te krijgen. Men
vormt dan een koppel samen met een
‘oudgediende’ die wegwijs maakt in onze
geloofsgemeenschap.

Gedachtegoed en geschiedenis
Wil men meer weten over het gedachtegoed van de remonstranten en hun geschiedenis, dan is het volgen van de oriëntatiecursus (zes avonden) een optie. De
predikanten bieden deze beurtelings aan,
meestal in het voorjaar.

Officieel welkom
Met Pinksteren worden de nieuwelingen in
de kerkdienst feestelijk verwelkomd (vrien-

Verbinding
Alles is er op gericht dat men zich op zijn
gemak voelt en dat er een gevoel van verbondenheid ontstaat. Het opnemen van
een taak(je) in de organisatie van de Geertekerk komt uiteraard ook de verbinding
ten goede.
De Stuurgroep Wijkorganisatie draagt hieraan bij in de vorm van coördinatie en ondersteuning van het contactwerk en het
aanbieden van het maatjesproject. Er zijn
500 leden in 6 wijken en 9 regio’s en 46
contactleden.
Namens de wijkorganisatie, Marianne Smits

Bijeenkomst

Gespreksavonden christelijke spiritualiteit en levenskunst
Elk seizoen, en dat al sinds vele jaren, worden er in de WestBetuwe gespreksochtenden en nu -avonden gehouden. Dit jaar
onder leiding van onze invalpredikant mw. ds. Tina Geels.
De gesprekken op deze vaak zeer inspirerende ochtenden/avonden gaan veelal over spiritualiteit en levenskunst en nu in het bijzonder over “Mijn held en ik”, het jaarthema 2020-2021 van de
remonstranten.
Leiding : Mw. ds. Tina Geels
Data: woensdag 10 februari, 10 maart en 7 april 2021
Tijd: 20.00-21.30uur
Plaats: Jeugdgebouw Ger. Kerk Geldermalsen, Emmalaan Geldermalsen
Kosten: koffie/thee
Opgave: Teun van Dorp, E: teun.vandorp@planet.nl T: 0345 549538 M:
06 43489006
Literatuur: boek “Mijn held en ik”, autobiografisch Bijbellezen
Redactie Bert Dicou en Koen Holtzapffel. Uitg. Skandalon € 16,95

Wijkorganisatie - Bijeenkomst
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Diaconale Geluiden en collectes
Als nieuwe voorzitter van de Diaconale Commissie mag ik u deze keer
een aantal diaconale geluiden laten
horen. De diaconie probeert de gemeenschapszin binnen de Geertekerk te bevorderen en ondersteunt
– financieel en op andere wijzen –
verschillende maatschappelijke orga
nisaties in binnen- en buitenland.
Ook kunnen we op verzoek aan leden, vrienden of anderen individuele
(financiële) hulp geven. Op de website zijn de taken van de diaconie
mooi samengevat, namelijk dat we
‘de liefde voor de mens in praktijk
brengen’.

Vacature
We hebben een plekje vacant binnen de
diaconie, omdat Lietha Scheewe ons helaas – wegens persoonlijke redenen – heeft
moeten verlaten. Lietha, via deze weg danken wij je nogmaals voor je tijd, inzet en
enthousiasme in de afgelopen periode. Lijkt
het u interessant en mooi om mee te denken en te beslissen over de wijze waarop de diaconie haar taken kan verwezenlijken? Neem dan contact met ons op via
diaconie@geertekerk.nl.

Verzoek dr. Albert
Schweitzerschool Curaçao
Via ds. Marthe de Vries kregen we een
tweede verzoek voor een (financiële) bijdrage aan de dr. Albert Schweitzerschool
(Funderend Onderwijs). Eerder hebben

we twee laptops en een geldbedrag van
€ 300 gedoneerd. De laptops worden gebruikt voor leerlingen uit het voortgezet
onderwijs. Op dit moment bekijken ze in
hoeverre binnen de school de ICT bevorderd kan worden. Veel van de kinderen zit
nooit achter een laptop, tablet of chromebook. Het zou voor de digitale ontwikkeling goed zijn wanneer ze daar ervaring
mee opdoen. Onze tweede donatie van
€ 750,- zal besteed worden aan het inzetten van chromebooks voor de groepen 1
t/m 4 en laptops voor de groepen 5 t/m 8.

Vriendenmiddag Tent of Nations
Een aantal diaconieleden is betrokken bij
de Vriendenmiddag voor de Tent of Nations die op zaterdagmiddag 13 februari wordt georganiseerd. Voor dit project
heeft de diaconie eerder gecollecteerd.
Tent of Nations in Bethlehem op de bezette Westelijke Jordaanoever is een educatieve boerderij met het vredesproject van de
Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de

Opbrengsten vorige collectes
1 november
22 november
6 december
13 december

Kiran Namaste:
stichting COME:
Voedselbank:
Kamp Zeist:

Namens de organisaties: Hartelijk dank!
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voortdurende dreiging van landonteigening,
zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het
motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

€
€
€
€

184,50
266,50
880,50
397,50

Wegens de coronamaatregelen vindt de
Vriendenmiddag online plaats. Er zijn twee
activiteiten:
14.00 - 15.00 uur, ontmoeting met Daoud
Nassar.
15.30 - 17.00 uur, keuze uit drie documentaires (The Stones Cry Out, Five Broken
Cameras en In de ban van Israël), met een
introductie en een
nabespreking in
kleine groepen.
Meer informatie
over het program
ma: check de
qr-code.
Voor meer informatie over de Tent of Nations kunt u terecht bij Iris Wevers van de
Vredesgroep van de RGU (i.m.wevers@
planet.nl).

Diaconale Geluiden en collectes

Uitnodiging
Komende collectes
7 februari: Peace Brigades (vanwege
uitvallen kerstnachtdienst)

Peace Brigades International zendt al 35
jaar vrijwilligers vanuit de hele wereld naar
conflictgebieden om bedreigde mensenrechtenverdedigers te beschermen.
14 februari: Tent of Nations (zie hierboven)
7 maart: Diaconaal Fonds Roemenië
Met de unitarische, Hongaars sprekende
gemeente in Sfântu Gheorghe, de hoofdstad van de provincie Covasna in het midden van Roemenië, onderhoudt onze gemeente al jarenlang een partnerschap. Onze diaconale commissie heeft hen praktisch
en financieel geholpen om een diaconie op
te zetten. Geregeld vinden er uitwisselingsbezoeken plaats. We hopen dat rondom het afscheid van ds. Florus Kruyne een
groep jonge Roemenen een bezoek aan ons
kan brengen.

Collecteren
Digitale collecte kan plaatsvinden via de
givt-app. Uitleg daarover op: www.utrecht.
remonstranten.nl/diaconie-voor-elkaar) .
Per bankoverschrijving kunt u een gift

Kruiswegstaties
als schilderproject
Veertien of vijftien kruiswoorden van
Jezus met bijpassende afbeeldingen zijn ons
vanuit de katholieke traditie bekend en
misschien ook wel vertrouwd. De laatste,
betreffende de Opstanding, is later toegevoegd.
In de Geertekerk willen we bij een aantal meditatieve momenten in de Stille week
de Kruiswegstaties (afbeeldingen) exposeren, nu gemaakt door Geertekerkers zelf.
Maarten verzorgt de muziek. De Viering
op Goede Vrijdag vormt de afronding van
het project.
Je wordt uitgenodigd om in de veertig dagen voor Pasen mee te doen aan dit creatieve schilderproject, onder begeleiding van
Rita Camphuijsen.

Hoe gaan we dit doen?
Op Aswoensdag(avond) 17 februari van
20.00 - 21.30 uur ben je welkom, facultatief, bij de startbijeenkomst in de Geertekerk. We luisteren naar de teksten die bij
de Kruiswegstaties horen, begeleid door
passende muziek. Je krijgt papier en potloden van Rita, die ons meeneemt in een
creatief proces, vanuit de vraag: Hoe kom
ik bij mijn eigen inspiratie?
Je gaat thuis zelf verder aan de slag. Daar
maak je een keuze: bij welke statie wil ik
een afbeelding/schilderij gaan maken? Rita
coördineert digitaal de aanvragen en voorkeuren.
Voor begeleiding en advies biedt Rita een
workshop aan in haar atelier in De Bilt
op zaterdagmiddag 20 en 27 februari. De

schilderdoeken worden uiterlijk zaterdag
27 maart, voor Palmpasen, ingeleverd. De
verdere gang van zaken wordt tijdig met de
deelnemers gedeeld.
De geprepareerde schilderdoeken zijn beschikbaar bij de startbijeenkomst, of later
bij Rita op te halen. Verder wordt van eigen materiaal uitgegaan. Zijn kosten een
punt voor je, neem dan contact op met
Tina Geels.
Graag aanmelden vóór 10 februari bij Rita:
cursussenkomuitdeverf@gmail.com
Iedereen kan meedoen!
Tina Geels

overmaken voor het diaconale werk op
NL 69 TRIO 0379 7018 04 ten name van
Diaconie RGU.
Namens de Diaconale Commissie,
Maaike Hoffer

Kruiswegstaties als schilderproject in de 40 dagentijd
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Uit de kerkenraad… (1)
@ Afgelopen maanden konden we met
maximaal 30 personen de kerkdienst bijwonen. Toen half december strengere maatregelen werden afgekondigd hebben we besloten om geen fysieke diensten
meer te houden. Via de livestream of via
Radio Geertekerk blijven we diensten uitzenden. De diensten worden gehouden alleen in aanwezigheid van enkele medewerkers: predikant, 1e en 2e kerkenraadslid,
medewerker Audiovisueel, cantor-organist,
een koster en een klokkenluider. Na de
dienst kunt u verbinding zoeken met medekijkers of -luisteraars via Zoom om over
de dienst na te praten of voor zomaar een
praatje. Van harte aanbevolen!
@ We hebben mooie kerstdiensten gehad.
Op kerstavond heeft ds. Florus Kruyne een
spannend kerstverhaal verteld. Op kerstmorgen was er een dienst in de Geertekerk die landelijk werd uitgezonden. Ds.
Marthe de Vries leidde deze dienst en kin-

deren vertelden het kerstverhaal en richtten de stal in. Zowel op kerstavond als op
kerstmorgen werd de muziek verzorgd
door het Amsterdam Wind Quintet. Op
kerstmorgen was er ook zang van sopraan
Eefje Kaspers. Op deze diensten zijn veel
positieve reacties binnengekomen.
@ Door de Remonstrantse Gemeente
Schoonhoven zijn we uitgenodigd om te
overleggen over samenwerking. Een spannend proces waarin we hopen te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren en hoe
we elkaar van dienst kunnen zijn. Hiertoe
is een commissie in het leven geroepen bestaande uit drie mensen uit de kerkenraad
en twee mensen uit de gemeente.
@ Ds. Alleke Wieringa heeft op 6 december in een feestelijke dienst in de Remonstrantse gemeente Lochem-Zutphen haar
intrededienst gehouden. Een aantal mensen uit de Geertekerk was hierbij aanwezig.
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan

Uit de kerkenraad… (2)

haar opvolging door een kiescollege van
vier kerkenraadsleden en vier gemeenteleden, waarbij we op zoek gaan naar een (of
meer) nieuwe predikant(en).
@ Vanaf 1 januari is Jan Douwes gestart
als stagiair in de Geertekerk. Hij bereidt
zich voor op het ambt van predikant en ds.
Florus Kruyne is zijn stagebegeleider. (zie
pag. 14)
@ Hoe de beperkende maatregelen er in
de komende tijd uitzien is onzeker. Om die
reden is besloten dat de doorgeschoven
vrijwilligersbijeenkomst op zaterdagmiddag 13 februari 2021 niet zal plaatsvinden.
Hopelijk kan dat wel in het najaar. We houden u op de hoogte.
@ We wensen u alle goeds en houd goede moed.
Namens de kerkenraad,
Mattie van der Slikke, secretaris.

Oproep

Bedrijfshulpverleners gevraagd

Mannen gezocht!

Afgelopen najaar heeft de kerkenraad het
nieuwe calamiteitenplan van de Geertekerk
goedgekeurd. Dit beschrijft de procedures
bij calamiteiten.
Om het plan goed te laten functioneren,
zijn vrijwilligers nodig die de rol van bhv’er
willen vervullen. Dit betreft inzet tijdens
kerkdiensten en andere RGU-activiteiten.
Inmiddels hebben zich al acht mensen opgegeven. Wij zouden graag zien dat ook u,
als bezoeker van de diensten en andere bijeenkomsten, zich inzet om het calamiteitenplan goed uit te voeren.
Om bhv’er te worden is een korte cursus
(e-learning) en een dag praktijk noodzakelijk. De kosten van deze cursus zijn voor
de RGU. Als men reeds een geldig BHVcertificaat heeft, is deze cursus uiteraard
niet nodig.
Indien u belangstelling heeft kunt u
zich bij mij opgeven via dit e-mailadres:

Voor een mannenpraatgroep in de Geertekerk zoeken we nog mannen (we zijn nu
met vier) die mee willen doen en denken
bij de ontwikkeling van een praatgroep.
Doel is om te zoeken naar een manier om
coronaproof en met de juiste ingrediënten
een mannenpraatgroep te starten. We komen bij elkaar op de woensdagavonden.
Ben jij of ken jij een man die hier aan mee
zou willen doen?
Geef je dan op of geef het door via een
mail naar jaapmarinus@hotmail.com .
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adrionnekink@ziggo.nl. Of via telefoonnummer: 06-14024718.
Hartelijk dank alvast!
Adri Onnekink, kerkenraad gebouwbeheer

Uit de kerkenraad“

Tien jaar High Tea in de Geertekerk

Uitnodiging

Vastentijd
De Vastentijd is een periode van onthouding en bezinning, van toeleven naar Pasen.
Graag zouden we gedurende die zes weken
samenkomen in de kerk om stil te staan bij
de intentie van vasten en wat die voor jou
betekent. Dan zal er een klein programma
zijn met korte liturgie, stilte en ruimte om
met elkaar uit te wisselen.

“Luchtige bijeenkomsten rond een
filosofische, literaire of spirituele
tekst. Een filosofisch café: je mag altijd komen of een enkele keer. 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”.
Met deze tekst is tien jaar lang de high tea in
ons programmaboekje aangekondigd. En niet
tevergeefs. In de loop der jaren hebben veel
mensen met een enthousiaste min of meer
vaste kern aan de high tea’s deelgenomen.
Variërend van ruim tien tot vijfentwintig
mensen. Soms uit de verre omtrek. Zonder
uitzondering waren de gesprekken verrassend, hartverwarmend en soms best pittig.
Heine Siebrand heeft de deelnemers al-

tijd weer verrast en geboeid met mooie,
diepzinnige en betekenisvolle teksten. Deze teksten werden ter plekke uitgereikt en
toegelicht. Je hoefde niet vooraf iets voor
te bereiden. Vragen en discussies bleven
niet uit. Verrassend hoe inzichten met elkaar konden worden gedeeld.
Heine is deze high tea begonnen tijdens zijn
predikantschap in de Geertekerk en heeft
dit zeven jaar na zijn emeritaat voortgezet.
De laatste maanden zijn in verband met de
coronamaatregelen de teksten digitaal aangereikt. Heine heeft besloten na tien jaar
te stoppen met de high tea bijeenkomsten.
De deelnemers zullen deze dinsdagmiddag
(acht keer per jaar) zeer gaan missen. Niet
alleen de mooie teksten, maar ook de ontmoeting waarbij ieder om de beurt voor
heerlijke (zoete) lekkernijen voor bij de
‘tea’ zorgde.
Arthur Modderkolk

Als het niet mogelijk is om samen te komen in de kerk dan zullen we een programma maken om online bij elkaar te komen
(via Zoom). Zo mogelijk is er ruimte om
op een aantal woensdagen even in de kerk
te zijn. Florus Kruyne zal hierbij betrokken zijn.
Als je wilt meedoen of de intentie hebt,
geef je dan op bij Wendela Schenk,
wensch@xs4all.nl
Zie ook de programmagids blz. 33.

Schrijfactie Amnesty International
Oppositieleider
Hassan
Mshaima (72) zit in Bahrein
sinds 2011 een levenslange gevangenisstraf uit. Hij werd onder meer veroordeeld wegens
het ‘opzetten van terroristische groeperingen om het regime van de koning omver te werpen’. Maar het enige wat hij gedaan had was het organiseren van vreedzame demonstraties tegen de regering.
Hij maakte daarbij gebruik van zijn recht
om zijn mening te uiten.
Zijn gezondheid gaat snel achteruit: hij is
diabeet, heeft kanker gehad en is hart-

patiënt. Het ministerie van Volksgezondheid beweert dat hij toegang heeft tot alle medische zorg die hij nodig heeft. Maar
zijn laatste PET-scan (voor kankerpatiënten) was meer dan een jaar geleden en hij
heeft al meer dan vier jaar geen diabetesspecialist meer gezien.
Schrijf vóór 1 maart een brief aan de koning van Bahrein en vraag daarin de onvoorwaardelijke vrijlating van Hassan
Mshaima en passende medische zorg
voor hem.
Een voorbeeldbrief is te vinden op de
website van Amnesty International on-

der de kop ‘lopende acties’. Ga naar
www.amnesty.nl/schrijfactieBahrein.
Werkgroep Amnesty International

Tien jaar High Tea in de Geertekerk - Miniseminar Groene Theologie - Schrijfactie Amnesty International
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In memoriam
Joke Limpers
Op 17 november 2020 overleed Johanna
Petronella Reinoutje Limpers, bij ons bekend als Joke Limpers, in de leeftijd van
84 jaar. Joke was een schat. Ze kwam
graag in de diensten in de Geertekerk.
Ook toen haar gezondheid brozer werd,
verscheen ze ineens op een zondagmorgen met haar scootmobiel in de hal van
de Geertekerk. Keer op keer, na een opname met ernstige benauwdheidsklachten, krabbelde ze tegen de verwachting
in toch weer op.
Joke werd al lang geleden alleenstaande
moeder. Ze bracht vier kinderen groot.
Ze was er onvoorwaardelijk voor haar
kinderen. Daarbij werkte ze als onderwijzeres en heeft zelfs een nieuwe school
opgezet.
Joke was bekend om haar vriendelijkheid,
haar positieve levensinstelling en haar blijmoedigheid. Ze nam aan verschillende
kringen deel o.a. ‘de Zilverlingen’ en iemand merkte op: ‘Joke was de vrolijkste
van het stel’.
Er was een grote en taaie kracht in haar
werkzaam. Anderzijds was onzekerheid
ook een trouwe metgezel, ‘doe ik het wel
goed’, ‘ben ik het wel waard’, hand in hand
met een zwakke gezondheid gedurende
vele jaren.
Joke had een kinderlijk en groot geloofsvertrouwen dat haar telkens weer optilde. Tijdens de uitvaartsamenkomst in de
aula van Den en Rust op 24 november
2020 lazen we Psalm 23 die in mijn ogen
haar op het lijf geschreven was vanwege
het vertrouwen dat er uit spreekt en dat
sprak uit haar leven. Dat Joke mag zijn in
de Liefde van God.
Florus Kruyne
Eke Velds
Op 20 december is overleden Eke Velds
- van der Ven, 85 jaar oud, weduwe van
Dick Velds. Bekend en gezien vanwege
hun beider inzet voor de Geertekerk en
De Woudkapel.
Als thema voor het afscheid kozen we
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met de familie voor de eerste regel van
het Gebed om Vrede, van Franciscus van
Assisi: Maak mij tot een instrument van
uw vrede. Eenvoud kenmerkte zijn leven met grote liefde voor mens en dier,
in verbinding met de hele schepping. Eenzelfde eenvoud was kenmerkend ook
voor het leven van Eke Velds. Als lerares
was zij al in haar jonge jaren in Amsterdam verbonden aan het Montessori onderwijs. Later als remedial teacher actief,
nadat zij naar Bilthoven waren verhuisd.
Vanaf 1990 werkte ik nauw samen met
Eke, zij als centraal contactlid.
Eke was enorm trouw en toegewijd aan
de taak die zij op zich had genomen met
het organiseren van de wijkavonden en
het bijeenroepen van de contactleden
voor pastoraal overleg in de wijk. In de
muziek vond zij haar inspiratie, Eke speelde graag dwarsfluit. Zolang haar gezondheid het toeliet, was zij actief betrokken
bij de Bachcantates. Ook in de cantorij
van de Geertekerk zong Eke haar eigen
partij mee.
Haar gezondheid was broos en dat
bracht, zeker toen zij ouder werd, de nodige beperkingen met zich mee.
Toch bleef Eke betrokken op de ander,
soms meer dan goed was voor haarzelf.
Altijd maar onderweg, ook toen zij was
verhuisd naar een flat aan de Kramsvogellaan. Zo kwetsbaar was Eke geworden
toen zij nog maar kort geleden overging
naar zorgcentrum De Bremhorst. Daar is
zij toen rustig ingeslapen.

In memoriam

Met eerbied en respect is Eke herdacht.
Moge haar ziel bewaard zijn, haar naam in
ons voortleven.
Maak mij tot een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
en eenheid waar mensen zijn verdeeld…
Dat paste zo helemaal bij Eke, altijd op
zoek naar verbinding. Eke was echt een
mensenmens.
Tina Geels
Jaap Blindenbach
Het voelt soms nog alsof het niet zo is.
Alsof het niet waar is dat Jaap Blindenbach is overleden. Zo vanzelfsprekend
was het dat hij er was. Wie kende hem
niet in onze gemeente? Als gids van de
Geertekerk, of als trouwe deelnemer
– samen met Aalke – aan deze of gene
kring. Een bekende verschijning: altijd in
voor wat aandacht, een kwinkslag of een
goed gesprek.
Onlangs werd hij opgenomen met hartklachten in het Diaconessenhuis. Aanvankelijk leek het nog mee te vallen, maar
zijn gezondheid verslechterde zo snel, dat
hij op donderdag 24 december, een dag
voor kerst, op 79-jarige leeftijd overleed.
Juist de dag waarop hij in voorgaande jaren volop van het kinderkerstspel genoot
en daarin enthousiast een rol speelde.
De afscheidsdienst in kleine kring vanwege corona, vond plaats in zijn gelief-

Uitnodiging
de Geertekerk, de plek waar om zo
te zeggen zijn voetafdruk staat. Met
mooie bijdragen van Aalke, de kinderen en de kleinkinderen. Gestreamd
voor de familie in de VS en Canada. In
de dienst werden de woorden gelezen
van Marcus 4, 26-32, de bekende gelijkenis van de man met het mosterdzaadje. Over het aandachtig durven laten begaan op je levensweg, vertrouwend op het kleine dat gaandeweg
ontspruit en opbloeit. Met een knipoog naar de beide kerkramen van Johan Dijkstra, het Mozes- en het Pinksterraam, over de weg van de mens in
de vrije ruimte tussen die beide polen.
Jaap was verknocht aan die ramen. En
hij was blij als hij als gids een willekeurige toerist uit een ver land aan een
kaarsje kon helpen om even ergens op
een stille plek te mediteren. Om pijn
of verdriet een plaats te geven of achter te laten. Ik heb Jaap en Aalke op
verschillende kringen, van de Bijbelkring Zeist tot de high tea, veelvuldig
mogen meemaken. Jaap kon aandachtig
luisteren en ineens met een lumineuze
inval komen die ertoe deed. Hij was er
best trots op een ‘dwarsdenker’ te zijn
die niet altijd voorspelbaar binnen de
lijntjes kleurt. Reden waarom ik met
enige regelmaat een tekst van ‘Loesje’ in mijn brievenbus vond die van zijn
scheurkalender afkomstig bleek te zijn.
Kleindochter Mila zong dit mooie
troostrijke lied:
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Moge het licht en de liefde die hij geleefd heeft voor Aalke, familie, kinderen, kleinkinderen, en voor ons als gemeente, een warme bron van inspiratie blijven. Moge Jaap rusten in Gods
vrede die alle kennen te boven gaat.
Heine Siebrand

Leeskring Groene theologie - Vastentijd

Leeskring Groene theologie
De wereld verkeert in een ecologische crisis. Daar kunnen we niet meer om heen.
Zonder gevoel voor grenzen en zonder
enige bescheidenheid hebben we de aarde
misbruikt en uitgeput. Meer inzicht is absoluut noodzakelijk.
Daarom bespreken we in drie bijeenkomsten een aantal hoofdstukken uit het veel
gelezen boek Groene Theologie van Trees
van Montfoort. In haar onderzoek ontvouwt theologe Trees een nieuwe visie als
uitgangspunt voor ons (samen)leven. Niet
wijzelf staan centraal (antropocentrisch)
maar de liefde voor de hele schepping is
van waaruit wij willen leven. Zij vat zelf samen: christelijk geloof is geen route naar
een voorspelbare toekomst maar inspelen
op wat er nu gebeurt, meebewegen zonder
alles te kunnen overzien.
Ervaar jij jezelf als deel van een veel groter geheel, verbonden met alles wat leeft,
dan geven deze bijeenkomsten misschien
de verdieping waar je naar op zoek bent.
Uiteraard is er ook ruimte voor uitwisseling en gesprek.
De (ingekorte) serie is tegelijk een voorbereiding op het miniseminar van 16 maart in
de Geertekerk met Trees van Montfoort.
Vooraf krijg je de informatie over de

hoofdstukken die we gaan bespreken toegestuurd. We beginnen met hoofdstuk 2:
het andere wereldbeeld van de Bijbel.
Data: maandag 8, dinsdag 23 februari en
maandag 8 maart
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: Geertekerk
Aantal deelnemers: max. 10 personen
Leiding: Tina Geels
Informatie en opgave bij cm.geels@planet.nl
of T 06 16119 206

Uitnodiging

Miniseminar Groene Theologie
Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen organiseren we op 16 maart
a.s. weer een miniseminar in de Geertekerk
en wel over het thema ‘Groene Theologie’.
Op deze avond spreekt Trees van Montfoort, de schrijfster van het boek ‘Groene Theologie’. Aan dit boek kunnen mensen die zich inzetten voor duurzaamheid in
de kerken iets hebben. Evenals mensen die
vanuit geloof actief zijn in de milieubeweging en politiek.
De tweede spreekster is Barbara de Beaufort, pastoraal werker, kunstenaar en auteur
van verschillende boeken zoals ‘Met huid en

haar’ en ‘De onsterfelijke nachtegalen’.
Harpiste Wendy Rijken verzorgt de muzikale omlijsting. Haar harpspel wordt door
het publiek omschreven als warm van klank,
subtiel en met een regenboog van kleuren.
Datum en tijd: dinsdag 16 maart, 20.00 uur
Plaats: Geertekerk
Aanmelden: via www.geertekerk.nl
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Adressen en colofon

Kerkdiensten
vindt u de actuele informatie www.utrecht.
remonstranten.nl

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Het is niet zeker wanneer en hoe de
kerkdiensten de komende tijd weer
bezocht kunnen worden.Tot en met
begin februari zullen het uitsluitend
studiodiensten zijn. Meeluisteren via
radio en meekijken via https://live.
geertekerk.nl is dan de enige optie.
Na de dienst kunt u napraten via
Zoom.
We vermelden hieronder de voorgangers
van de geplande diensten. Op de website

Geertekerk, Geertekerkhof 23
31 jan ds. Tina Geels
7 feb ds. Florus Kruyne
14 feb ds. Marthe de Vries
21 feb 	Veertigdagentijd, ds. Sabine du
Croo de Jongh (Haarlem)
28 feb	Veertigdagentijd, ds. Marthe de
Vries
7 mrt Veertigdagentijd, ds. Florus Kruyne
14 mrt Veertigdagentijd, ds. Tina Geels
21 mrt Veertigdagentijd, ds. Florus Kruyne
28 mrt Palmzondag, ds. Marthe de Vries

Remonstrantse werkgroep
West-Betuwe
De diensten in Buren kunnen tot nader
aankondiging geen doorgang vinden. Natuurlijk kunt u wel de online diensten van
de Geertekerk volgen.

Voortgang

Predikanten
Meer informatie op www.geertekerk.nl/
predikanten
Ds. F. Kruyne
Arie van den Heuvelstraat 29,
3981 CT Bunnik
E: fkruyne@planet.nl
T: 030-2368873
tel. spreekuur: wo. do. vr. 18.00 – 19.00 u.
Mw. Ds. M.F. de Vries
Tuinstraat 24, 3732 VL De Bilt
E: marthedevries@dds.nl
T: 06-22325913 (voor contact graag de
voicemail inspreken)
Mw. Ds. C.M. Geels
Arie van den Heuvelstraat 29,
3981 CT Bunnik
E: cm.geels@planet.nl
T: 06-16119206
tel. spreekuur: di. en wo. 17.00 – 18.00 u.
Vertrouwenscontactpersonen
E: vertrouwenscontactpersonen@
geertekerk.nl
Marieke Fonk T: 06-40845708
Piet van Leeuwen T: 06-10126466

Schouder aan schouder bij elkaar gebleven
onder een hemel van verwaaiend grijs,
gaan onze dagen langzaam naar zwak ijs;
nog hebben wij de moed niet opgegeven.

Diaconale Commissie
Mary Kuiper
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL69 TRIO 0379 7018 04
t.n.v. Penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Het oud dromen van een hoger paradijs
is ingeleverd voor dit tastbaar leven,
voor onderweg zijn op versperde wegen
naar het onzeker einde van de reis.
Maar menig stap op onze weg vol scherven
valt ons nog licht; we lopen hand in hand
met onze kinderen die de toekomst erven.

Redactie Geertebrief
Barbara Schouten, Gerard van den
Berg, Ineke Ludikhuize, Kjeld Rinsma,
Marie Anne Dekker Eindredactie:
Trudy Schreuder Goedheijt
Foto cover: Gert Westerveld

En zij beklimmen in het onontgonnen land,
heuvels van hoop. Als onze stemmen sterven,
schrijven zij nieuwe verzen in het zand.

E: redactie@geertekerk.nl
Lay-Out: Jos Verdegaal, Houten

Tim Stoop
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk
T: 030-2340198

De volgende Geertebrief
verschijnt 27 maart 2021. Kopij
inleveren uiterlijk op maandag
8 maart 2021 vóór 12.00 uur.

Kerkdiensten - Gedicht - Adressen en colofon

