
Het beleidsplan van de RGU voor de periode 2020-2024 

 

Het beleid van de Remonstrantse Gemeente Utrecht in 2020-2024 kenmerkt zich door vier speerpun-

ten. Deze speerpunten staan centraal binnen alle plannen van de diverse geledingen en commissies 

binnen de RGU. Alle activiteiten van de RGU zullen aan een of meer van deze speerpunten bijdragen: 

 

Speerpunt 1: Wij blijven werken aan ons gemeenschap-zijn. 

Iedereen is bij ons onvoorwaardelijk welkom. We zien naar elkaar om. We zijn trots op onze vrijwil-

ligers die zich inspannen voor de RGU, mede omdat zij ervoor zorgen dat veel mensen zich betrokken 

voelen bij onze kerk. Je bent vrij om zelf te bepalen hoe actief of betrokken je wilt zijn; als lid of vriend, 

als actieve vrijwilliger of juist als donateur die ons prachtige gebouw vooral van buitenaf kent, als lid 

‘voor het leven’ of als kortstondige participant. Ongeacht de wijze waarop jij de kerk een warm hart 

toedraagt voel je dat je hier telt, dat je erbij hoort en dat je hier jezelf mag zijn.  

Onze gemeente kent een grote diversiteit; bijvoorbeeld qua leeftijd of kerkelijke herkomst. Juist deze 

diversiteit is een van onze krachten. Het past bij de tolerantie die bij ons centraal staat en biedt de 

mogelijkheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren.  

Omdat onze gemeente zich verspreidt over geheel de stad Utrecht en de omliggende regio, zetten we 

in op activiteiten waarin we elkaar leren kennen en we ons met elkaar verbonden weten. Dit doen we 

zowel in en rond de kerkdiensten, waarin het een goede RGU-gewoonte is om met onbekenden om je 

heen contact te leggen, als in onze andere bijeenkomsten.  

Op dit moment vervullen de RGU-contactpersonen een belangrijke en waardevolle rol in het bouwen 

aan de gemeenschap. Om te voorkomen dat hierbij veel werk bij een paar personen terecht komt, zou 

dit ook op een andere manier kunnen worden vormgegeven.  

Door te blijven werken aan een gemeenschap waarin iedereen zich welkom weet, blijft de RGU een 

gemeente waar je onderdeel van uit wilt (blijven) maken. 

 

Speerpunt 2: Wij zijn in interactie met de buitenwereld. 

Werken aan ons gemeenschap-zijn betekent niet dat wij ons vooral naar binnen richten. Wij staan als 

RGU midden in Utrecht en daarmee midden in de wereld. Dit betekent dat wij innige contacten onder-

houden met en willen leren van de partners om ons heen. Denk hierbij aan andere kerkgemeenschap-

pen, maar ook aan bijvoorbeeld Joodse en Islamitische gemeenschappen of de universiteit en hoge-

school.  



Ook hebben wij als RGU een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze naasten. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat wij ons inzetten voor diaconale acties, betrokken zijn bij maatschappelijke thema’s 

en ontwikkelingen of meeleven met slachtoffers elders in de wereld.  

Onze contacten zijn interactief. Dit betekent dat we niet uitsluitend iets komen brengen of halen, maar 

dat wij de ander écht willen ontmoeten, leren van de ander en nadenken en bespreken met de ander 

in welk opzicht wij voor hem/haar van betekenis kunnen zijn. 

 

Speerpunt 3: Wij benutten ons gebouw ten volle. 

Het gebouw van de Geertekerk is zowel voor de RGU-leden als voor andere gebruikers en bezoekers 

enorm belangrijk. We willen de deuren daarom verder en vaker openen, zodat mensen niet alleen voor 

een dienst of verhuuractiviteit binnenkomen, maar ook op andere momenten terecht kunnen voor 

een gesprek, om een kaars te branden, om een ander te ontmoeten, te mediteren of te studeren,  of 

om even stil en alleen te kunnen zijn. Naast een kansel en stoelen, kun je er dus ook informatietafels, 

kunst, kaarsenstandaards, gesprekshoekjes, ontmoetingstafels, eettafels en nog veel meer zien. De 

kracht van de Geertekerk zit niet alleen in haar grote schoonheid en mooie akoestiek, maar ook in het 

feit dat bezoekers de ruimte ervaren als een plek waar je ‘thuis mag komen’ en even stil mag zijn, waar 

je even uit de dagelijkse hectiek kunt stappen en waar je uitgenodigd wordt tot spiritualiteit of om 

(alleen of met anderen) over zingevingsvragen na te denken. Dit betekent dat we gaan onderzoeken 

hoe we andere gebruikers (bijv. huurders) hier iets van mee kunnen geven of hierin kunnen betrekken. 

 

Speerpunt 4: Wij zetten elkaar en onszelf actief aan het denken. 

Tolerantie staat bij ons centraal. Dit betekent niet dat we het altijd met elkaar eens zijn of dat we 

moeilijke thema’s uit de weg gaan. We zetten elkaar juist aan het denken met verhalen, vieringen en 

lezingen. Hierdoor leren we, ontdekken we het gezichtspunt van de ander en komen we tot nieuwe 

inzichten of krijgen we een brede kijk op zaken. 

Dit gebeurt in onze diensten, waarin elk van onze predikanten op geheel eigen wijze een centrale rol 

vervult, maar ook in andere activiteiten. We willen onderzoeken hoe we hierbij ook kennis van buiten 

naar binnen kunnen halen en hoe we de verschillende talenten van RGU-leden en -vrienden kunnen 

inzetten: bijvoorbeeld middels een preek-door-een-leek, door workshops, een spel of lezingen.  

Het gaat hierbij niet om het herhalen van vaste waarheden. Als je aan het denken wordt gezet, zul je 

soms uit je comfortzone worden gehaald, word je soms even boven jezelf uitgetild of word je geraakt 

of geprikkeld door het persoonlijke en betekenisvolle verhaal dat de ander je vertelt.  

 


