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Van de redactie

Open

Sculptuur: Eric Goede

Het kan u haast niet zijn ontgaan, de Geertebrief is op ander papier gedrukt.
We hebben voor dit gerecyclede papier gekozen, omdat we een kleine bijdrage willen leveren aan het zorgvuldig omgaan met materialen. Het jaarthema van de Geertekerk A Wonderful World inspireerde ons daartoe. Het komt
iets duurder uit dan met het papier dat we tot nu toe gebruikten. Maar de
kerkenraad heeft deze keuze van harte onderschreven.
Het thema voor dit nummer is Open, het tweede thema van het Beleidsplan
2020 – 2024. Juist nu nog zo veel gesloten is, willen we aandacht geven aan
openheid en manieren om onszelf open te stellen.
In het leesrooster voor de Stille Week, Pasen en de weken tot aan
Pinksteren zijn teksten aan de orde waar op verschillende manieren vanuit
verlatenheid nieuwe inzichten en perspectieven zich tonen. Marthe de Vries
beschrijft hoe de lenteboden ons doen beseffen dat we vanonder de steen
kunnen opstaan met nieuwe hoop en ons openen naar het licht.
Arthur Modderkolk vertelt wat dialoog kan betekenen, met vallen en opstaan. In zijn werk voor de vluchtelingenorganisatie van de Europese kerken
komt voor Goos Minderman samen wat hij graag wil doen, open staan voor
verscheidenheid. Voor Maria Goetze is zingen bij uitstek je open stellen. Rita
Camphuijsen vertelt hoe zij zich in schilderen kan uiten en anderen ook kan
helpen zich daarvoor open te stellen.
In de Stille Week staan de Kruiswegstaties in de diensten centraal in woord,
beeld en klank. Onze vernieuwingspredikant Jaap Marinus maakt ruimte voor
inspiratie. En Maaike Hoffer schrijft in de rubriek Geef de pen door hoe belangrijk internet voor haar is geworden om in verbinding te blijven met haar
omgeving. Verder in dit nummer de tweede aflevering van de serie Bewogen
geschiedenis van de Remonstranten in Utrecht, waarin Gerard van den Berg
ons meeneemt langs memorabele plekken.
Op weg naar Pasen kunnen we opstaan uit het oude en hoopvol kijken naar
het nieuwe. Zoals Amanda Gorman het zo prachtig zei: There’s always light;
want het licht blijft altijd schijnen als je de moed hebt om het te zien, het te
zijn. Wij wensen ons allen een ingetogen Goede Week en gezegend Pasen.
Trudy Schreuder Goedheijt
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Van de redactie

Leesrooster tot Pinksteren

Mijn held en ik
28 maart, Palmzondag; de Intocht in
Jeruzalem: Marcus 11: 1 - 11
Op een ezel, zijn voeten raken de grond.
Zo ziet de triomf van Jezus eruit. Het is om
bij weg te lopen en dat gebeurt nog steeds.
Niets geen held, een mens, als jij en ik, die
zijn weg gaat tot het uiterste. Liever is mij
de versie uit Lucas 19. Daar is later toegevoegd: ‘en toen hij dichterbij de stad Jeruzalem kwam, weende hij over haar: wat tot
uw vrede dient is nog verborgen’.
1 april, Witte donderdag; de voetwassing: Johannes 13: 1 - 15
Deze lijn van zelfbeperking wordt in de stille week steeds sterker. Niet als een slaaf,
slap en sloom, maar dienstbaar, vol kracht
en eenvoud. Zo knielt Jezus voor zijn leerlingen om hun de voeten te wassen. Niet
wat heb ik aan jou? Maar wat kan ik voor
jou betekenen? Daar begint Pasen al: deze
wereld omgekeerd.
2 april, Goede vrijdag; de afgrond: uit
Johannes 18 en 19
Hij gaat voorbij de laatste grens. Misschien
is er iets van mee te maken, die momenten
waar je al langer bang voor was. Je wordt
totaal op jezelf teruggeworpen. Er is geen
ontkomen meer aan. Je staat er nu hele-

maal alleen voor. ‘Erbarm dich’ roept deze
diep gedeelde verlatenheid op, voorbij aan
welke religie dan ook.
4 april, Pasen; een nieuw begin:
Marcus 16: 1 - 8
In de vroege morgen zijn de vriendinnen bij
het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen met olie en fijne specerijen. Alles
loopt anders, het graf is leeg. Angst, wat
nu? Het oude is voorbij. Jouw kwetsbaarheid wordt nu je kracht. Voorzichtig stel
je je open voor een nieuwe toekomst met
een nieuwe horizon. Alsof je kijkt met
nieuwe ogen.
11 april, Eerste zondag na Pasen:
Johannes 20: 19 - 31
Zelfs voor de apostel Thomas wordt alles
anders: eerst zien dan geloven, kan hij niet
langer volhouden. Hij zoekt naar verbinding
met de ander, zichzelf en met het mysterie van het leven zelf. Een spiegel voor onze eigen zoektocht vol hindernissen en onbegrijpelijke gebeurtenissen die je vaak pas
veel later in je leven gaat begrijpen.
18 april, Tweede zondag na Pasen:
Handelingen 8: 26 - 40
Filippus maakt een wandeling. Langs de

stoffige weg hoort hij een chique wagen ratelen. Hij loopt een eindje mee op, nieuwsgierig naar wat de passagier zit te lezen.
Later stapt hij in en er ontstaat een boeiend gesprek, wat uitloopt op de vraag: Wat
is er op tegen om mij te laten dopen? Een
nieuwe kijk op het oude leven van de rijke
man uit Morenland. Een nieuw licht op oude vragen, waar je misschien niet uitkwam.
25 april, Derde zondag na Pasen:
Johannes 1: 35 - 43
Andreas is onderbelicht als één van de eerste leerlingen van Jezus. Toch is hij als een
soort schaduwfiguur betrokken bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus. In
het verborgene doet deze ene leerling wat
er van hem wordt gevraagd. Dit verhaal gaat
over de onzichtbare rollen die je soms in je
eigen leven moet vervullen. Een breder perspectief dan je eigen verhaal kan je helpen.
2 mei, Vierde zondag na Pasen:
Mattheüs 16: 13 - 19
Petrus, een andere leerling, is impulsief
en enthousiast; hij overdrijft graag. Petrus
staat dichtbij, vaak denk je te snel dat je
het begrijpt. Maar is dat wel zo? Jezus stelt
Petrus juist met deze vraag op de proef.
Ken je mij echt, of zet je mij vast in een
idee of beeld om maar houvast te hebben.
Hoe vaak zetten wij elkaar niet klem in een
soms vastgeroest beeld wat weinig ruimte
laat voor echte ontmoeting?
9 mei, Vijfde zondag na Pasen:
Handelingen 5: 1 - 11
Het verhaal over Annanias en Saffira stelt
de kritische vraag: Welke, vaak ongeschreven, regels gelden er in een groep? Met die
ene zin: ‘wat heeft je bezield om je zo te
gedragen?’ komen wijzelf ook in beeld. Het
echtpaar Annanias en Saffira heeft niet de
hele waarheid gesproken bij de verkoop
van een stuk land. Een lastig verhaal, want
hoever mag je gaan, een leugentje om eigen
bestwil kan toch wel?
Tina Geels

Leesrooster tot Pinksteren
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Open

Ineens waren ze er, de sneeuwklokjes op landgoed
Oostbroek. Net verhuisd naar De Bilt kwamen wij
ze tegen op onze fietszwerftochten in onze nieuwe
omgeving. De voorboden van een nieuw begin. De
bolletjes die diep onder de aarde openbarstten, het
plantje dat zich door de vaak nog harde aarde een weg
naar boven brak.

Lenteboden
Zeker dit jaar, het jaar van de lockdown, vol contacten op afstand,
online verbondenheid, het gemis van dierbaren, van bewegingsvrijheid, waren de sneeuwklokjes voor mij echte lenteboden. In
de grijze januaridagen leek het opheffen van de lockdown verder
weg dan ooit. Niet alleen een grijze maand, maar een heel grijs
jaar leek zich voor ons uit te strekken. “Er is niets om je op te
verheugen”, zo vatte een van mijn studerende dochters haar somberheid treffend samen.
En dan ineens die kleine witte bloemetjes in een nog grijs en koud
landschap. De bevestiging dat het zal komen, dat de aarde zal
openbreken, dat de lente zich opnieuw zal aandienen. Misschien
nu niet, maar dan toch echt later. De komst van beter weer, de
mogelijkheid om elkaar weer buiten te ontmoeten; natuurlijke begrenzers van het virus. Tegelijkertijd kwamen de bemoedigende
berichten dat de vaccinatie zijn werk doet. En ineens leek het
nieuwe jaar zich voor ons te openen: het einde aan de lockdown
wenkt, voorzichtige dromen over diensten met bezoekers in de
kerk, over het bezoek van familie en vrienden, over winkels, restaurants en bedrijven die weer open kunnen, samen zingen en
sporten. Een steen die langzaam weggerold wordt.

Paasverhaal

beeld van het lege graf, de weggerolde steen nooit essentieel. Het
is een later beeld om de kracht van de opstanding te onderstrepen, maar het vormt voor mij niet de kern van het verhaal.
Maar in deze tijd lijkt het beeld ineens weer vers tot ons te komen: de steen die op je leven kan drukken, waardoor er eigenlijk
geen leven mogelijk is. Of dat nu de zorgen om geld en inkomen
zijn, of om je gezondheid, een depressie die je gevangen houdt, of
het gevoel, zoals in de lockdown, dat we allemaal onder een steen
zitten. Het gebrek aan uitzicht dat ons ondermijnt, de energie die
het kost om hoop te houden op een beetje redelijke afloop.
En juist daar, waar je denkt dat je geen kant meer op kan, breekt
de aarde open, rolt de steen weg en kunnen wij weer opstaan. De
doodsheid heeft niet het laatste woord. We mogen opstaan, en we
mogen zingen met de woorden van Huub Oosterhuis:

Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

(uit: De steppe zal bloeien)

Om de essentie van het paasverhaal te verstaan, was voor mij het
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Waar een wil is, is een omweg

Arthur Modderkolk in gesprek met de voorzitter van de moskee

Hij komt uit een gezin met zes jongens. Samen met zijn tweelingbroer
vormde hij de middenmoot. Als enige
bleef hij maar studeren: mulo, hbs
en Nederlands recht en economie in
Rotterdam. In de vakanties had zijn
vader altijd een klussenlijst voor hem
klaar liggen. Zo leerde hij klussen in
en om huis en kreeg daar lol in. Als ik
Arthur Modderkolk spreek, is hij op
de woonboot van zijn zoon de badkamer aan het tegelen.

Vanzelfsprekend verscheiden
“Mijn grootouders van beide kanten waren christelijk gereformeerd. Mijn ouders
stapten over naar de (toen nog bestaande)
hervormde kerk. Ze namen afscheid van de
rechtervleugel van deze kerk en kwamen
in de midden-orthodoxie terecht. De taal

van de orthodoxie is mij, dankzij de familie,
bekend. Door zo’n achtergrond, maar ook
door het leiden van bijbelkringen, weet ik
hoe verschillend mensen denken over de
Bijbel en bijbelteksten. Voor mij is het dan
vanzelfsprekend dat het in moskeeën net
zo is.”

Deuren open
“Open staan voor anderen zit in mijn
karakter. In mijn werk, maar zeker ook
in de kerk (ik was voorzitter van de
kerkenraad van 2010 - 2014 en voorzitter
van de Bouwcommissie), wil ik zaken niet
op de spits drijven. Je moet het met elkaar
doen, niet zonder elkaar. Daarom houd ik
van de dialoog en ben ik voorzitter van
de werkgroep maatschappelijke dialoog
van de Geertekerk. We zijn in 2005
begonnen met gesprekken met moslims.

Het was en is een voordeel dat ik het
goed kan vinden met de voorzitter van
de moskee in Overvecht waar wij warme
banden mee hebben. We spraken af elkaar
niet te overlopen, maar tweemaal per
jaar iets te doen: één keer in de moskee
en één keer in de Geertekerk. En dan
hebben we het niet over Koran of Bijbel,
maar over gewone alledaagse thema's:
hoe ga je om met (oude) ouders?, met je
buren?, hoe voed je je kinderen op?, enz.
Het zijn onderwerpen waar iedereen
over kan meepraten. Een andere vorm
van dialoog is dingen samen doen. Zo
werken we samen met de moskee aan een
gezondheidszorgproject in Benin. Op deze
manier zetten we de deuren voor elkaar
open en leren we elkaar kennen.”

Waar een wil is, is een omweg

Lees verder op pag. 16
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Eensgezind als het over vluchtelingen gaat

Foto: E.Walvisch

Hij komt uit een knalrood nest. Zijn
ouders deden niets aan de kerk. Ze
zochten in hun dorp, Oosterbeek, een
kleine school voor hem. Dat werd
een ‘school met den Bijbel’. En zo
raakte Goos Minderman vertrouwd
met verhalen en tradities van het
christelijk geloof.

Wat gaat ie doen?
“Mijn middelbare school was ook christelijk. Toen ik rechten ging studeren in
Utrecht viel het bezig zijn met geloven
weg, dus ging ik zelf op zoek. Ik heb heel
veel kerken bezocht. Toen ik Marius van
Leeuwen een keer hoorde in de Janskerk
was dat voor mij reden om ook bij de remonstranten in de Geertekerk te gaan kijken. Hij sprak mij enorm aan. Na de studie
verhuisde ik naar Zoetermeer en daar ben
ik gedoopt en deed belijdenis. Mijn familieleden zaten op de eerste rij. Zij vroegen zich af wat ik in vredesnaam ging doen.
Al gauw ontdekte de algemeen secretaris,
Mijnke Bosman, mij en zo kwam ik in commissies en werkgroepen van de remonstranten.”

Fulltime vrijwilliger
“Ik ben hoogleraar bestuurskunde geweest.
Ik heb in Nederland en in het buitenland
gewerkt, een consultancypraktijk gehad,
commissariaten en zo meer. Maar anderhalf
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jaar geleden ben ik begonnen om vrijwel al
mijn betaalde werk af te bouwen. Ik vroeg
mij af wat ik de laatste tien jaar van mijn
werkzame leven wilde doen. Het werd het
voorzitterschap van de vluchtelingenorganisatie van de Europese kerken, de CCME
(Churches’ Commission on Migrants in Europe). In oktober 2020 ben ik benoemd,
dus het vele reizen waarop ik het thuisfront
had voorbereid, zit er nog niet in.”

Het enige gemeenschappelijke
“De CCME bestaat bijna zestig jaar. Meer
dan honderd kerken, vierhonderd organisaties en tachtigduizend vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor vluchtelingen. In
de Europese Raad van Kerken zijn alle kerken het altijd over alles oneens, behalve
als het gaat over migratie en vluchtelingen.
Daarom was en is de CCME als enige thematische organisatie mogelijk. Het is echt
niet altijd makkelijk, maar iedereen is aanspreekbaar op dit onderwerp. Dat is in de
Nederlandse Raad van Kerken ook zo. De
'werkgroep vluchtelingen' is pluriform in samenstelling, maar het beleid is uniform. Ik
gebruik het als voorzitter van CCME ook:
dit is het enige gemeenschappelijke terrein
van ons kerken. Gooi het niet overboord.”

Opener
“Er zitten 160.000 mensen in het Middellandse Zeegebied die voor herhuisvesting

in aanmerking komen volgens de UNHCR
(de VN vluchtelingenorganisatie). Nederland zou opener moeten worden. Maar
zelfs het opnemen van 500 vluchtelingen
lukt niet, terwijl overal in het land burgemeesters hebben toegezegd mensen op
te willen nemen. We kunnen met gemak
meer. Europa kan dat ook: meer solidariteit tussen Noord en Zuid Europa en een
betere verdeling van de vluchtelingen dan
nu het geval is. De basis die er is voor die
openheid vertaalt zich niet naar de top. Ik
wil me heel graag inzetten voor groei van
de CCME en een stevige lobby in Brussel
waar de organisatie ook gevestigd is.”

Precies pas
“Het thema ‘vluchtelingen’ gaat al een hele
tijd mee in mijn leven. Ik ben vluchtelingenadvocaat geweest en ik heb in de werkgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken gezeten. Het is een belangrijk thema.
Ik wil heel graag inspireren en midden in
een organisatie staan. Als commissaris en
toezichthouder sta je er altijd naast. Tussen
2007 en 2013 zat ik in het presidium van de
Europese Raad van Kerken. Ik ken de sfeer.
Het is geweldig om al die tradities te zien.
Iedereen geniet daarvan. En ja, er is ook
veel te overbruggen. In het werk voor de
CCME komt samen wat ik graag wil doen
en zijn: middenin een organisatie staan en
doen waar ik goed in ben voor een belangrijk maatschappelijk doel. Deze baan is precies pas voor mij.”

Kleurrijk
“Pasen is voor mij het hoogtepunt van het
kerkelijk jaar. Het is het feest van moed
houden om door donker heen het goede te
doen. Oecumenisch is het een interessanter
feest dan Kerst. Er zijn veel meer verschillen
en verdiepingslagen. Pasen is zo’n kleurrijk
feest als je open staat voor die verscheidenheid aan belevingen. Dat al die christenen,
die zo verschillend denken en doen, toch
eensgezind zijn op het thema migratie is ongelooflijk mooi.”
Ineke Ludikhuize

Eensgezind als het over vluchtelingen gaat
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Zingen opent
De dag na Aswoensdag praat ik met Maria Goetze via de
telefoon. Ze zong enkele keren in de onlinediensten van
de Geertekerk. Ze vertelt dat ze net -met een askruisje
op haar voorhoofd- in de Aswoensdagviering in de
Janskerk gezongen heeft. Na afloop van die viering sprak
ze daar over vasten in de veertigdagentijd. “Ik zie het
niet als iets heel diepzinnigs maar meer als een periode
binnen het kerkelijk jaar. Het spreekt me aan om mezelf
iets te ontzeggen, iets vol te houden. Ik ga vegan eten,
afzien van Facebook en geen alcohol drinken.” Dat er op
de zondagen binnen die periode niet gevast wordt, geeft
Maria een beetje het gevoel “dat je de zondag overslaat”.
Zij telt de zondagen liever wel mee, hoewel je dan
gerekend tot Pasen op meer dan 40 dagen uitkomt.

ze niet zo tevreden over hoe het klinkt en dan is het “moeilijk om
vast te blijven houden wat ik wil overbrengen en de (zang-)techniek wat los te laten. Het gaat om een goede balans tussen techniek en ziel eigenlijk.”

Gregoriaans
Wishful Singing zingt veel gregoriaans. Wat trekt Maria in het gregoriaans? “Mijn (gereformeerde) ouders zingen allebei al heel lang
gregoriaans dus ik heb het van jongs af aan erg veel gehoord thuis.
Mijn vader is al vijftig jaar lid van een gregoriaans koor, hij is echt
gegrepen door de schoonheid van die muziek.” Maria vond het
vroeger heel saai om naar te luisteren en, zegt ze een beetje aarzelend, “nog steeds wel eigenlijk”. Gregoriaans heeft iets meditatiefs, het kent geen maatsoort. “Ik zing het liever dan dat ik ernaar
luister. Door het zelf te zingen komt het tot leven, er zit heel veel
beweging in, alsof je het adem inblaast. Gregoriaans zingt zichzelf.”
Het is echt jammer dat we niet live bij elkaar zitten om hierover
te praten. Toch hóór ik gewoon hoe Maria ‘open’ gaat in het vertellen over het gregoriaans zingen.

Geertekerk
Sinds kort is ze weer cantor in de Janskerk. Collega Maarten van
der Bijl heeft haar gevraagd om ook in de Geertekerk te zingen.
Maria: “Ik vind het een eer om in de kerk te zingen in naam van
de mensen die dat nu niet mogen. Ik zing alsof we ’t met z’n allen
doen. Ik sta daar als solist, maar ik denk weinig aan techniek, ik
wil niet als solist zingen.”
Maria heeft een bijzondere band met de Geertekerk. Ze is er ooit
gedoopt toen de EUG (nu de Oecumenische Janskerkgemeente)
daar kerkte. “De Geertegemeente van nu heb ik nog nooit ontmoet, ik zing nu voor een publiek dat ik me voorstel.” Wie weet
gaan we elkaar ontmoeten in de Geertekerk na de lockdown.
Marie Anne Dekker

Wisselwerking
Associaties met het thema ‘open’? Maria reageert: “Zingen! Dat
is voor mij durven om verbinding te maken met wat er achter de
camera, in verband met de livestream, is.” Ze maakt deel uit van
Wishful Singing, een groep van vijf zangeressen die ‘méér willen dan
alleen muziek maken’. Maria licht toe: “Wat we willen uitstralen is
verbinding. In al onze optredens willen we iets delen van wat ons
raakt in de muziek. We hopen dan dat het een ander ook raakt,
dat er een wisselwerking ontstaat. Het is nodig dat je als zangeres open staat voor wat er is. De mensen aan de andere kant geef
je iets en je krijgt ook weer wat terug. Voor mij is een concert
geslaagd als er écht iets gebeurd is tussen ons en het publiek.” In
het praten over de muziek lijkt er iets open te gaan bij Maria en
ik stel me voor dat ze met stralende ogen zit te vertellen. Soms is

Al eeuwenlang worden gregoriaanse gezangen gezongen in
kloosters en kerken. De manier waarop het gregoriaans
wordt gezongen, is in de loop van de tijd nogal veranderd.
In het begin werden de gezangen mondeling overgeleverd. Er
was nog geen notenschrift. Daarom zetten de monniken bij
wijze van geheugensteuntjes tekens boven de tekst, de zogenoemde neumen.
Wishful Singing probeert de laatste jaren terug te gaan naar de
bron en zingt gregoriaans zoveel mogelijk vanuit de oude handschriften waarin de neumen nog staan. En dan klinkt het oude
gregoriaans ineens verfrissend nieuw.
www.wishfulsinging.nl

Zingen opent

7

Thema: Open

Kom uit de verf
kleine kinderen. Van het verdiende geld
ben ik een studie astrologie gaan doen, altijd geïnteresseerd als ik was in ontwikkeling en bewustwording. Ik maakte toen
horoscoopduidingen met een sprookje en
illustraties.”

Doorbraak

In de Veertigdagentijd deden vijftien
mensen mee aan het schilderproject
over de Kruiswegstaties.Tina Geels
werkte samen met Rita Camphuijsen
het idee uit voor dit project. Rita begeleidde het op een bewonderenswaardige manier, voor een groot deel online.
In de Stille week zullen de gemaakte
Kruiswegstaties in de kerk geëxposeerd
worden. Ik spreek Rita nog net voordat
ze een heupoperatie zal ondergaan.

Duif
“Op de lagere school tekende ik heel veel,
van alles en nog wat. Op mijn twaalfde
leerde ik van mijn oudere broer een duif
tekenen. Ik weet nog dat ik het fijn vond
om het een echte duif te laten zijn. Ik ben
altijd heel beeldend geweest en verwerk
indrukken beeldend. Omdat ik alles tot in
detail onthield, werd ik te vol. Door te tekenen kon ik het naar buiten brengen.
In de familie gingen mijn tekeningen ook
rond. Ze vonden het mooi en knap. Maar
dat vond ik niet leuk. Tekenen was voor
mij zo belangrijk, ik drukte daarin uit wat
ik beleefde, wat indruk maakte. Er zaten al
emoties in voordat ik 16 was.”
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Opleiding
“Toen ik een keuze moest maken voor een
vervolgopleiding ging mijn vader met mijn
tekeningen naar de Rietveldacademie. Hij
kwam terug met de boodschap dat ik langer moest dóórtekenen en zelf komen.
Ik heb talent voor tekenen gekregen, dat
werd gewaardeerd, maar ik vond het niet
genoeg. Als je iets gaat doen, dacht ik toen,
moet je ergens moeite voor doen en maatschappelijk iets betekenen. Dat kan niet als
je alleen maar mooi tekent. Ik wilde graag
andere mensen stimuleren om zich te uiten, dat wat erin zit eruit laten komen. Ik
koos voor de opleiding sociaal pedagogisch
werk, waar 50% van de vakken muzischludisch is en 50% theoretisch. Het frustreerde mij dat de school de creatieve vakken niet goed kon combineren met de theorie en in het laatste jaar ben ik afgehaakt.
Ik ontdekte dat de kunst en het beeldende
voor mij veel meer van belang was.
Later deed ik een cursus creatieve handvaardigheid. Daarmee kon ik buitenschools
lesgeven. In die tijd werkte ik veel met keramiek en verkocht daar ook aardig wat
van. Keramiek was wel mijn passie, maar
zo’n proces is lastig te combineren met

“Aan de ene kent was ik zeker van mezelf
dat ik wilde tekenen en schilderen. Maar
om daarmee naar buiten te komen moest
ik mezelf overwinnen. Een gebeurtenis met
vier vriendinnen uit verschillende landen
heeft toen voor een doorbraak gezorgd.
Wij vertelden elkaar met handen en voeten, vanwege de taalbarrière, over onze levens. Een van die vriendinnen (Chileens, zij
maakte heel grote schilderijen) zei dat ik
niet op een klein blaadje moest zitten prutsen, maar groter. Toen ben ik gaan schilderen. En werd ik me bewust van wat ik voelde, mijn emotie kon ik uiten door te schilderen. Ik dacht: ik stop er nooit meer mee.”

Thuisbegeleiding
“De opleiding post hbo psychosociaal
werk, die ik eind jaren ’90 begon, kon ik
niet afmaken. Toen ik ging scheiden, moest
ik werk zoeken om zelfstandig te kunnen
zijn en voor mijn kinderen te kunnen zorgen. Ik ben gaan solliciteren als werkbegeleider. Maar uiteindelijk ging ik bij een
thuiszorgorganisatie aan de slag als thuisbegeleider. Ik had al de nodige ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen met
een beperking. Liefst gebruikte ik daarbij
ook creativiteit. Zo was er een mevrouw
met afasie met wie ik tekende. Dat had tot
effect dat zij begon te communiceren, in
een niet verstaanbare taal, maar ze kon wel
iets overbrengen. Van dat werk heb ik veel
voldoening gehad. Het heeft me erg aangegrepen dat ik het niet meer kon en afscheid
moest nemen. Ik raakte deels arbeidsongeschikt, maar kon geen ander passend werk
meer vinden. En kwam in een uitkering terecht. Ik had mijn werk zachtjes willen afbouwen, om meer tijd te vinden voor de
kunst. Maar kunst kost ook geld, dat ik nu

Kom uit de verf

Thema: Open

niet meer had om te investeren. Volgend
jaar ga ik met pensioen.”

Ziel
“Mensen vinden mij vaak verstandig en rationeel. Maar ik ben vooral geïntrigeerd
door hoe de binnenkant naar buiten komt.

In mijn schilderijen kan ik totaal open zijn.
Niet mooi of knap, het gaat om het gevoel
dat ik communiceer. Dat is ook zo met de
kruiswegstaties. Ik wil graag dat mensen
zich laten raken. Iedereen doet een indruk
op en dat kan er dan weer uitkomen in de
vorm die jij het geeft. Je moet je openstellen om dat te laten gebeuren. En je niet

laten leiden door allerlei ideeën over hoe
het eruit moet zien. Veel mensen zijn kritisch en vinden dat ze niet kunnen tekenen.
Maar dan denk je aan iets wat een ander
doet. Als je laat komen wat er van binnenuit komt, dan spreekt je ziel.”
Trudy Schreuder Goedheijt

Inspiratie vangen
Onder de douche ben ik altijd geniaal. Mijn gedachten zijn geordend en
baanbrekend. Ik moet ze allemaal op
papier uitwerken en ermee aan de
slag. Dit schijnt te komen doordat er
zuurstof vrijkomt bij het uiteenspat
tende water op de badkamervloer,
wat je hersenen optimaal benutten.
Een andere oorzaak voor deze hogere sferen is dat er geen afleiding is.
Twee factoren die ervoor zorgen dat
je tijdens het douchen vaak geweldige
gedachten hebt, maar die eenmaal
afgedroogd ook vrij snel weer weg zijn
of minder goed uit de verf komen dan
je onder de douche had bedacht.
Te veel afleiding
Enige tijd geleden hoorde ik de Britse acteur
en producer John Cleese – bekend van onder andere de komische film Monty Python’s
Life of Brian – vertellen hoe hij met zijn collega in een ruimte ging zitten, pen en papier
tussen hen in en dan wachten. Wachten tot
de inspiratie voor de grappen komt. Soms
was het een tijd lang stil voordat er een idee
of grap op papier kwam. In de video die ik
zag, wijst Cleese op het feit dat we in de 21e
eeuw veel te veel afleiding hebben om dit
nog op deze manier te kunnen doen.

Galopperend paard
Vriend en kartrekker van De Leven
Utrecht, Jorn den Hertog, wees mij op een
verwant verhaal uit het boek Big Magic van
schrijfster Elizabeth Gilbert, die op haar
beurt vertelt over de Amerikaanse dichter Ruth Stone. Stone werkte aan het be-

gin van de vorige eeuw op de velden van
een boerderij in Virginia en soms hoorde
ze een gedicht als een galopperend paard
naar haar toekomen. Op zo’n moment rende ze ‘like hell’ naar huis om het gedicht
voor te blijven, in de hoop dat ze snel genoeg pen en papier zou vinden om het op
te schrijven. Op die manier kon ze het grijpen en de woorden op papier zetten. Soms
was ze te laat. Ze kon het gedicht dan weg
voelen vliegen, op zoek naar een andere
dichter. Een heel enkele keer echter kon ze
het dichtwerk nog net bij de staart pakken.
Op dat uitzonderlijke moment begon ze te
schrijven en startte bij het laatste woord.
Ze trok tijdens het schrijven als het ware het gedicht weer in haar lijf terug. Het
is een wat gekke voorstelling misschien.

Inspiratie vangen

Gilbert noemt het ‘some freaky, old-timey,
voodoo-style, Big Magic’.

Een uurtje per week
Het idee van inspiratie en creativiteit die in
de lucht hangt vind ik een leuke. Het is misschien wel de kunst om daarvoor open te
staan. Dan moet je wachten tot iets op je
af komt, langs je komt rennen wat je moet
pakken, met het risico dat het niet lukt. De
komende maanden ga ik één uur per week
vrijmaken om mijn telefoon aan de kant te
leggen, pen en papier in de aanslag en wachten. Kijken wat er gebeurt. Hopelijk hetzelfde als onder de douche, maar dan wel omgezet tot iets moois, creatiefs en geniaals.
Jaap Marinus
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Van de cantor

Via Crucis in klank
Op Goede Vrijdag staan we ook muzikaal stil bij de Via Crucis. Met een gloednieuwe versie van de Finse componist Jyrki
Linjama (1962), op orgel gespeeld door Ere Lievonen. Het is muziek die aan het denken zet. Net zoals schilderijen over
het lijden soms grimmig of donker kunnen zijn, soms zelfs een beetje lelijk, is deze muziek niet altijd ‘easy listening’.
Wij hebben vaak wel ideeën over hoe
kunst mag zijn. Bij film kunnen we goed
omgaan met lelijkheid, de schaduwkanten
van relaties of de menselijke geest. Bij schilderkunst gaat het ook nog. Bij kookkunst
is het anders, het moet vooral lekker zijn
en er mooi uitzien! Hoe is dat voor mu-

ziek? Is het enige criterium of het mooi is?
Of we er iets mee kunnen? Of mag muziek de grenzen van de harmonie opzoeken
en overschrijden? Bach vroeg zich dat ook
nooit af. Wij zijn daar aan gewend geraakt,
voor ons is Bach vaak louter mooi. Ik ben
benieuwd wat u van Linjama vindt. Het kan

verrassend harmonieus zijn, maar vraagt
wellicht een wat grotere luisterinspanning.
Linjama zelf schreef een toelichting op het
stuk en de achtergrond daarbij. Ere Lievonen vertaalde het.
Maarten van der Bijl

Via Crucis, veertien meditaties voor orgel
Eén van mijn meest memorabele muzikale
belevenissen dateert van enkele jaren geleden, toen ik Via Crucis van Franz Liszt in
een concert hoorde. Een gespannen, maar
vruchtbare relatie tussen kunst en de christelijke traditie is al lang een belangrijk deel
van de Westerse cultuur. Voor mijn gevoel
hebben ze zelden zo sterk met elkaar samengehangen als in dit concert. De muziek
is als een deur waardoor je binnenstapt in
een werkelijkheid van smart: een wereld
vol vreemdheid, grijsheid, stilte. En die precies daarom zo belangrijk is: zalig zijn de armen, de treurenden, de zachtmoedigen ...
Toen ik dit zo had beleefd, wilde ik mijn eigen grootschalige toepassing van het genre
maken. In 2019 heb ik toen Via Crucis, veertien meditaties voor orgel gecomponeerd. Het
werk werd in 2020 in de veertigdagentijd in
drie kerken uitgevoerd in kruiswegdiensten.
En wel zo dat bij iedere statie eerst Bijbelteksten gelezen worden, dan volgt de orgelmeditatie en daarna een gebed.
Bij de dienst hoort een kerklied, ‘Ziet, wij gaan
op naar Jeruzalem’. De gemeente zingt dit in
het begin en aan het eind. Daarvoor schreef
ik een nieuwe begeleiding. (Het is van oorsprong een Zweeds lied voor de veertigdagentijd, ook in de Finse kerken bekend. Met
Hein Stufkens maakte ik de Nederlandse vertaling. EL). Dit lied vormt ook de cantus firmus. Het komt in verschillende gedaanten
voor als muzikaal materiaal bij iedere statie.
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Hoe kan muziek het mysterie aftasten dat
ons bestaan draagt – dat God, de uiterste goedheid, zich bloot stelt aan de ergste wreedheid van de mensen? Hoe kan een
componist hierop reageren? Eén invalshoek
is het ontwikkelen van crises. Bij de eerste
statie -Jezus wordt veroordeeld- groeien de
frases van het lied vanuit eenstemmigheid
tot steeds dikkere akkoorden, in de derde
frase tot aan een 12-tonig akkoord. Intussen
gaat de melodielijn ergens in een middenstem verloren. Bij het begin van de tweede
statie – het aannemen van het kruis – vliegen
de eerste melodienoten op in een rijkelijk
en helder gebaar. Als het gebaar zich herhaalt, worden de vogelvleugels afgebroken,
steeds grondiger: de muziek wordt trager,
donkerder, verstart. Een vergelijkbare crisis
ontstaat ook in een later deel van het werk,
als Jezus zijn kleren worden afgenomen.
Een tweede invalshoek is het nachtmerrieachtige blijven steken, als Jezus tot driemaal
toe valt en bij de kruisiging: hetzelfde motief herhaalt zich, soms wat strompelend –

Van de cantor

een toestand die geen voortgang boekt en
waarin geen uitgang te vinden is.
Een derde route zijn natuurlijk de traditionele lamentoso-topoi: chromatisch dalende of vallende muzikale gebaren, een
treurmars, of de apocalyptische tonen bij
de dochters van Jeruzalem. Bij de muziek
van Simon van Cyrene is de treurmars niet
meer heroïsch, maar Jezus wordt hoe dan
ook gevolgd, door een canon.
Er is ook tegenwicht nodig: tederheid, ten
minste een glimp van licht. De opvliegende vogel bij het begin van de tweede statie
komt tweemaal terug. Eerst als zacht getjilp bij de statie van Veronica, daarna bij de
graflegging, als een paradijsachtige nachtvogel in de koele tuin.
De tegenkracht van tederheid hoort bij de
vrouwen. Het spiegelbeeld speelt een rol
bij Veronica’s statie; en de metriek is driedelig op dezelfde soepele manier als bij de
ontmoeting van Jezus met zijn moeder. De
staties hebben de subtiele details en de po-

lyfonie gemeen. De precisie van een kloppend hart, te midden van de muziek van
crisis en nachtmerrie. Zelfs bij de rouwplechtigheid behouden deze vrouwen hun
waardigheid.
De muziek in veertien delen duurt bijna een
half uur. Dat vraagt om een grootse en rijke
finale. Te midden van nachtvogels en chro-

matisch dalende lijnen, dringt ook de felste
lichtstraal van het hele werk door. Net voor
het einde stijgt de baslijn, de begintonen van
de liedmelodie worden fanfareachtig, en de
harmonie opent zich tot een groot kwintakkoord. Deze wending wordt door een pauze afgebroken, gevolgd door een stil, vervagend slot.

Na het componeren van dit werk vroeg ik
me af: als het kruiswegverhaal ons niet stil
maakt, wat zou het dan doen? En wat is
een natuurlijker uitgangspunt voor muziek
dan een sfeer van smart en stilte?
Jyrki Linjama,
vertaald en verkort door Ere Lievonen

Op weg naar Pasen
Palmzondag
Helaas zullen we de Palmpasenstokken van
de kinderen van het verteluur moeten missen in de kerk, maar ze worden wel degelijk
gemaakt. Online zijn de kinderen met elkaar
verbonden en maken ze thuis hun Palmpasenstokken. Wij vieren met elkaar de intocht in Jeruzalem, via de livestream. Ds.
Marthe de Vries leidt de dienst.

Kruiswegstaties
Tijdens de veertigdagentijd heeft een groep
van vijftien mensen onder de bezielende en
deskundige leiding van Rita Camphuijsen een
serie kruiswegstaties gemaakt. Ieder van de
deelnemers is op zijn of haar manier geraakt
door het verhaal van de laatste gang van Jezus. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag worden deze staties tentoongesteld in de kerk.
De Geertekerk is op die dagen open voor
bezoek van 11.00 tot 17.30 uur. Opgave bij
Elja Algera, E: sp137977@telfort.nl

Witte Donderdag: delen via zoom
De coronamaatregelen troffen het kerkelijk
leven in het hart: juist het samen gemeenschap-zijn bleek moeilijk te realiseren. De
diensten gingen door, we werden creatief in
de onlinevormen, maar het was allemaal op
afstand. Het kloppende hart van de gemeente, samen vieren en delen, was veel moeilijker te realiseren. Niet samen zingen, niet
samen in de kerk, geen koffie na de dienst
en zeker ook niet samen het avondmaal vieren. We missen het, we verlangen ernaar,
juist ook in deze dagen op weg naar Pasen.
Daarom een experiment om te zien of we
toch samen kunnen vieren op Witte Don-

derdag. Om dit te realiseren nodigen we u
uit via zoom aan de dienst deel te nemen.
De dienst wordt geleid door ds. Jan van Aller. De muziek in deze dienst is in de kundige handen van Maarten van der Bijl. De link
wordt op de website vermeld.

Goede Vrijdag: Via Crucis
Soms gebeuren er in een mensenleven dingen die we niet in woorden kunnen vatten,
die alleen in muziek, poëzie of andere kunst
benaderd kunnen worden. Het lijden dat
mensen kan treffen, dat mensen te dragen
krijgen, het is soms niet te verwoorden. Op
de avond dat Jezus het diepste leed droeg,
komen wij bij elkaar met poëzie en muziek.
Dit jaar leggen wij met elkaar in deze dienst
een kruisweg af. In beeld, aan de hand van de
vijftien kruiswegstaties die gemeenteleden
hebben gemaakt. We worden begeleid door
de muziek Via Crucis van de Finse componist Jyrki Linjama (1962). In deze dienst krijgt
dit stuk zijn primeur in Nederland (zie ook

Op weg naar Pasen

‘Van de cantor’).
Beelden en muziek worden begeleid door
teksten van ds. Tina Geels en ds. Marthe de
Vries, die deze dienst samen leiden.

Pasen: een nieuw begin
Op paasmorgen is er een feestelijke dienst
onder leiding van ds. Florus Kruyne. Over
deze dienst zegt onze cantor-organist Maarten van der Bijl: “Omdat ds. Florus Kruyne
in deze Paasdienst zal stilstaan bij het Gloria
willen we graag één van Bachs zogenoemde 'Lutherse missen' uitvoeren. Voor deze
zogenaamde missa brevis (korte mis) heeft
Bach de vaste gezangen Kyrie en Gloria getoonzet. In de klassieke liturgie van de zondagmorgen komen deze delen altijd na elkaar: Kyrie (Heer, ontferm U) gevolgd door
Gloria (Eer aan God). De overgang van Kyrie naar Gloria kan gelezen worden als die
van donker naar licht, van omlaag naar omhoog, van Goede Vrijdag naar Pasen.”
Marthe de Vries
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Wat zijn de kruiswegstaties?

De momenten van de Via Crucis worden herkend in ons eigen
leven, lijden en sterven. In verbinding met een nieuw begin,
met Pasen. Daarom spreken we van Goede Vrijdag. Niet alle
momenten komen voor in de Bijbel; een aantal is later toegevoegd.

Een oude traditie in de rooms-katholieke kerk; minder
bekend bij protestanten maar steeds meer vertrouwd.
Daarom een korte uitleg.
Met de Via Dolorosa of Via Crucis is de laatste weg van Jezus naar
zijn dood bedoeld. Vanaf de 15e eeuw worden er veertien momenten afgebeeld in reliëf of schilderij, buiten en binnen de kerk.
Maar ook langs de wegen en bij kleine kapelletjes. Bij de kloosterorde van de Franciscanen en Clarissen werd de kruisweg elke
vrijdag gebeden om de herinnering aan het lijden en sterven van
Jezus levend te houden. De Via Crucis loopt van het gerechtsgebouw tot op de heuvel van Golgotha.
Juist op Goede Vrijdag zijn de kruiswegstaties als zichtbare
verbeelding van lijden en sterven van grote betekenis om ook
letterlijk bij stil te staan, in gebed en meditatie; statio betekent
stil/staan.
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1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
2. Hij neemt het kruis op zijn schouders
3. Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis (toegevoegd)
4. Jezus ontmoet zijn moeder (toegevoegd)
5. Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen
6. Veronica droogt het gezicht van Jezus (toegevoegd)
7. Jezus valt voor de tweede keer (toegevoegd)
8. Hij troost de wenende vrouwen
9. Jezus valt voor de derde keer (toegevoegd)
10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd
11. Jezus wordt gekruisigd
12. Hij sterft
13. Jezus wordt van het kruis genomen
14. En in een nieuw graf gelegd
De deelnemers aan het schilderproject hebben vrij en op persoonlijke wijze expressie gegeven aan één van deze kruiswegstaties, onder leiding van Rita Camphuijsen. Hun werk wordt tentoongesteld
in de Geertekerk bij de diensten in de Stille Week en krijgen een
plaats in de viering van Goede Vrijdag.
Tina Geels

Wat zijn de kruisweg staties?

Even voorstellen ...
Sinds december mag ik – als opvolger van
Evert Oudenes – namens de diaconie zitting nemen in de kerkenraad. Hierdoor
ben ik in twee boeiende gezelschappen terechtgekomen, de kerkenraad en de diaconie, waarvan de tweede helemaal nieuw
voor mij was. Het is een kleine groep van
zeer gedreven RGU’ers die zich vanuit hun
persoonlijke betrokkenheid inzetten voor
hulp aan anderen. Ik voel me er enorm
thuis, vooral omdat ik vanuit mijn geloof
iets meer affiniteit heb met activiteiten en
ontmoetingen dan met spiritualiteit.
De diaconie houdt zich ook bezig met hulp
aan vluchtelingen. De afgelopen jaren hebben mijn man en ik vluchtelingen in huis gehad, afgewezen asielzoekers die hoopten in
een tweede traject alsnog een status te krijgen. Soms komen er zoveel vluchtelingen te-

gelijk naar Nederland dat de opvanghuizen
ze niet kunnen herbergen en er een beroep
wordt gedaan op particulieren. De meesten bleven maar kort bij ons, maar een keer
ontstond er een langduriger contact doordat een vluchteling (uit Cuba) drie maanden
bij ons woonde. Toen hij in Nederland arriveerde, was Ter Apel juist dichtgegaan vanwege corona. We speelden iedere avond
Rummikub of werkten in de moestuin. Er
ontstond geleidelijk een klik en alle drie
leerden we van elkaar. Ik leerde iets over
het (echte) leven in Cuba, over wat het betekent om vluchteling te zijn, wat geloof in
een polyreligieus land als Cuba inhoudt en
wat het met iemand doet die maanden of jaren moet wachten op een status.

meestal is het net zo goed een kwestie van
zelf leren en ontvangen. Bijvoorbeeld een
inkijkje in een heel ander leven en begrip
voor anderen. Dit maakt dat ik van diaconaal werk vooral heel dankbaar word.

Dat is voor mij de kracht van diaconaal
werk. Je wilt iets aan een ander geven, maar

Peter van Dijk

Twintig jaar buurkerkenliefde
Het begon met de Baptistengemeente Silo en de Vrij-Katholieke gemeente Sint Maarten, maar vrijwel meteen kwamen daar de Doopsgezinde
gemeente, de Remonstrantse gemeente, de Leeuwenbergh gemeente, de Oud-katholieke Sinte Gertrudisparochie, de Lutherse gemeente
en de Waalse gemeente bij.
In 2001 maakten we voorzichtig kennis met
elkaar, maar al gauw wilden we alles van
elkaar weten. Alles kwam ter sprake op
de avonden die we seizoenen lang met en
voor elkaar organiseerden. Over onze gemeenten, liturgieën, kerkliederen, kerkmuziek, diaconie, Maaltijd en gebeden. Samen
vierden we vespers. En kwamen we tot onze jaarlijkse Buurkerkenlunch in de Week
van gebed voor de eenheid der christenen
in januari, die dit jaar door corona helaas
niet in dezelfde vorm kon doorgaan.

Ter gelegenheid van ons twintigjarig
bestaan als buurkerkenoverleg hebben
we een jubileumboekje gemaakt met de
preken van onze voorgangers van zondag
17 januari 2021 en enkele avondgebeden uit
de week erna.

Even voorstellen…

Als u een exemplaar wilt ontvangen,
digitaal of gedrukt, met grote of met
kleine letter, kunt u contact opnemen
met Judith Fournier-Moesman via e-mail
judithmoesman@gmail.com of telefonisch
via 06 45047817.
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Een bewogen geschiedenis
Aflevering 2:Troost en herbegin
‘Hier staat een huis waarin een kerk verscheen. Het huis schijnt er nog steeds doorheen. De kern gaat schuil achter de
dingen…’ Het is een zondagochtend midden in de veertigdagentijd.Voor de Geertekerk wordt een nieuwe lente zichtbaar.
De opkomende narcissen en krokussen vormen een mooi contrast met de oeroude bomen die hier al eeuwen staan
en de verandering in de tijd hebben kunnen aanschouwen. Achter mij is de deur van de Geertekerk nog op slot, in
afwachting van het moment dat de kerkzaal weer vol zal stromen met bezoekers. Wachtend op een nieuwe lente.
In de tweede aflevering van deze historische reeks ga ik wandelend langs de plekken waar de geschiedenis van de
Utrechtse remonstranten ligt. Met het boekwerkje ‘375 jaar Remonstranten in Utrecht’ als mijn gids.
Opnieuw beginnen
Ik sla linksaf en volg het pad naar de
Sterrenburg. Ik werp een blik naar de
overzijde van de singel, waar de geschiedenis van de Geertekerk begon. Ik loop
verder naar de Tolsteegbarrière en vervolg
mijn pad aan de andere zijde. Ik passeer
het bolwerk Manenburg, wat de bekende
Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont
ruim vijftig jaar gebruikte als zijn atelier.
Weer een stukje geschiedenis komt
voorbij, want deze beeldhouwer vervaardigde het doopvont dat sinds 1956 in de
Geertekerk staat.
‘Troost en herbegin’. Een zin uit het lied
‘Deze gin’ van singer en songwriter Wende

(boven en links:) Interieur Kromme Nieuwe gracht 62 (1928)

schiet door mijn hoofd. Woorden die passen bij een samenleving die langzaam weer
opengaat. ‘Deze gin, die gaat erin/voor ieder
dal waar ik uit klom/voor elke lengte die ik
zwom/in alle drek en alle stront/ik proost op
troost en herbegin.’ Hoe begin je opnieuw
na een tijd van malaise? Kunnen we lessen trekken uit de geschiedenis van de
Utrechtse remonstranten?
Verhuizen in een tijd van neergang
Ik vervolg mijn weg op de Nieuwegracht
en sla aan het eind rechtsaf de Kromme
Nieuwegracht op. Boven de gracht doemt
een Byzantijnse toren op. Herhaaldelijk
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ben ik deze blikvanger gepasseerd, maar
nooit heb ik een link gelegd met de remonstrantse geschiedenis. Als ik dichterbij
kom zie ik dat ik Kromme Nieuwegracht
62 heb bereikt; de plek waar de remonstranten zich in 1809 vestigen. Mijn gids
meldt: ”De overgangsperiode van de achttiende naar de negentiende eeuw was voor
de remonstranten een moeilijke tijd.Volgens
een sombere geschiedschrijver dreigde de
ondergang van de broederschap …”
“In de eerste jaren van de negentiende eeuw
trad in Utrecht een langzame toename van
het aantal leden op van ca. 20 leden tot 60
leden …”

Een bewogen geschiedenis

zondere verhuizing mee. Koning Lodewijk
Napoleon heeft zijn oog laten vallen op de
Rietsteegkerk – waar de remonstranten
tot dan toe zetelen – als plek voor zijn
hofkapel. Het wordt onderdeel van zijn
majestueuze paleiscomplex aan de Drift
en de Wittevrouwenstraat. Tegelijkertijd
wordt de kapel van het voormalige Hieronymusklooster aan de Kromme Nieuwe
gracht aan de remonstranten ter beschikking gesteld. “Daarvoor was dit in gebruik
geweest als ammunitie- en opslagplaats en als
kantoor voor de Utrechtse loterij.”

Buitenzijde Kromme Nieuwegracht 62 (2021)

Tegelijkertijd maakt deze kleine club
mensen in deze tijd van neergang een bij-

Tot 1956 fungeert dit gebouw als onderkomen voor de remonstranten, zij het wel
dat de kerk in 1884 grootschalig wordt
verbouwd tijdens het predikantschap van
Pierre Henri Ritter. Dit is nodig vanwege
het groeiende aantal leden tot ongeveer
550. Ik moet denken aan de plaquette
met de naam Ritter, die na binnenkomst
in de kerkzaal van de Geertekerk op de
linkerwand hangt. De tekst heb ik altijd
gekoppeld aan de geschiedenis van de
Geertekerk.

Hieronymusschool met rechts de kapel (1680)

Buitenzijde Kromme Nieuwegracht 62 (2021)

Flinke schuur
Ik toets ‘Rietsteeg’ in mijn Google Maps
app. Alleen de ‘Korte Rietsteeg’ plopt
op. Ik besluit dit spoor te volgen. Na wat
omzwervingen beland ik in de Keizerstraat en zie achter een hek een bordje
met de tekst ‘Korte Rietsteeg. ”In januari
1629 slaagden de geplaagde remonstranten
erin een pand te verkrijgen aan de Lange
Rietsteeg …” “… Het pand was niet meer
dan een flinke schuur.” Het kost me moeite
om hier een voorstelling van te maken. De
plek van deze schuur ligt nu op het terrein
van de Universiteit. Op de website van de
Universiteit lees ik: “De koning betrok het in
1808, waarna een kerkje aan de Keizerstraatwerd toegevoegd als hofkapel en gewerkt
werd aan de zuidelijke balzaal.” Nadere
verkenning leert dat op de plek – waar nu
de bibliotheekzaal is – ooit de kapel stond
van de Utrechtse remonstranten. Als ik
hier een foto van bekijk op mijn telefoon,
waan ik me even in de schuilkerk van de
remonstranten aan de Rietsteeg. Ik neem
me voor deze plek snel eens te bezoeken.
Terug naar het begin.
Via de Oudegracht terug naar huis. Ik passeer de Doopsgezinde kerk, ooit ook
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schuilkerk. Ik lees het gedicht van Ingmar Heytze dat op de
voorgevel prijkt. “Wat mensen heilig is, toont zich/louter in het juiste
licht, een lang bewaard geheim als een gerucht dat door de stegen
ging en al die jaren weerklonk rond. Ik werd zo’n wonder dat je zelf
moet maken. Kijk door de stenen ramen, dan zie je mij, mijn deur/ die
open staat.”
Net op tijd ben ik thuis om de eerste klanken van gregoriaans
gezang uit de Geertekerk te horen in de onlineviering. Oculi
mei semper ad Dominum. Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. Florus Kruyne verhaalt dat
deze muziek ooit ook in deze kerk heeft mogen klinken. In mijn
verbeelding neem ik plaats in de kerkbanken met voorlopig nog
de herinneringen als mijn toevluchtsoord.
Gerard van den Berg
Bronnen:
375 jaar Remonstranten in Utrecht – Jacques van Gent
www.uu.nl
https://grosfeldbekkersvandervelde.nl/
Universiteitsbibliotheek Drift

Vervolg van pag. 5

Open voor dwarse meningen
“Sommige leden van de moskee willen getuigen en komen met koranverzen; anderen komen met alledaagse verhalen. Het
kan allemaal. Ook bij de Geertekerkers zitten veel verschillende stemmen; van mensen die zich afvragen wat de (religieuze) zin
is van deze dialogen tot mensen die korter
of langer meedoen omdat ze het zinvol en
mooi vinden. Soms hoor ik ook wel kritiek van Geertekerkers op wat tijdens de
bijeenkomsten gezegd wordt. Dan praat ik
met de voorzitter van de moskee. Het is
nu eenmaal zo dat mensen verschillende
zaken – religieus gesproken – nodig hebben. Ik wil daar open voor staan. Juist ook
voor de critici. In 2019 organiseerden we
een reis naar Marokko met 25 deelnemers
vanuit de kerken, moskee en synagoge in
Utrecht. Eén van de dwarsdenkers ging
mee en die heeft genoten.”

Enthousiasme
“Het hoort bij kerken om de dialoog aan te
gaan en al helemaal bij de Geertekerk. Wij
zeggen immers open te staan voor anders
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gelovigen. Dat blijkt in de praktijk nog niet
zo eenvoudig. Voor dit werk heb je een
trekker nodig, iemand die de contacten
onderhoudt, initiatieven neemt en kan
zorgen dat het interessant en prettig
ontmoeten is. Enthousiaste vrijwilligers
zijn dus heel belangrijk. Tegen de tijd dat
ik mijn voorzitterschap van de werkgroep
overdraag, wil ik zo’n enthousiaste trekker
als opvolger gevonden hebben.”

Omweg
“Ook in mijn beroepsleven wilde ik steeds
op zoek naar de gemeenschappelijke noemer. Een open houding is belangrijk als je
leiding geeft, of dat nu is als directeur bij
de Rijksbegroting, griffier van de Staten
van Brabant of bestuurder in de zorg. Ik
heb dat allemaal met groot plezier gedaan
en mijn motto was: waar een wil is, is een
omweg. Je kunt altijd een u-bocht maken
om je doel te bereiken. Toen ik bestuurder werd van De Open Ankh (netwerk
van zorgorganisaties in psychiatrie, ouderenzorg en zorg voor verstandelijk gehandicapten) merkte ik dat veel bestuurders
in de zorg zelf ook uit de zorg kwamen.
Ik was een buitenstaander en dat werkte

goed, omdat ik andere ervaringen en denkwijzen meebracht. Maar ik bleef wel altijd
de verbinding zoeken, daar ben ik echt van.
Mijn verklaring daarvoor is dat ik samen
met mijn tweelingbroer altijd midden tussen twee oudere en twee jongere broers
stond en wij altijd de verbindingen naar
‘boven’ en ‘beneden’ maakten.”

Opstaan
“Pasen en de periode daarnaartoe gaat
voor mij over vallen en opstaan. Dat is
een thema in ieder mensenleven. Die twee
werkwoorden horen bij elkaar. Dat is de
betekenis van Pasen: altijd weer opstaan,
altijd weer 'en toch' ondanks al ons vallen.
Ik vind het boeiend om over dit soort levensthema's na te denken, erover te spreken of zelfs te preken. Dat laatste deed ik
soms toen ik in Den Haag woonde, in de
kapel van het Bronovo ziekenhuis. Ik heb
altijd gezegd dat ik, mocht ik ooit brodeloos worden, voor het vak van dominee
zou kiezen. Dat ben ik niet geworden, maar
ik heb wel altijd in elke woonplaats in de
kerkenraad gezeten.”
Ineke Ludikhuize

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

Quote uit de brief (nr 1, februari) van Maartje Bakker
aan Maaike:
‘“Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?”, vroeg de jongen. “Help” antwoordde het paard.’

Open in a wonderful world
Beste Maartje, beste Roosmarijn,
Pittige tijden zijn het. Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik, net als
mijn dierbaren, gezond ben, maar ik heb het wel zwaar gehad.
Mijn geduld werd ernstig op de proef gesteld toen tijdens de
tweede lockdown de crèches weer dichtgingen. Als alleenstaande moeder met twee kinderen van 1 en 3 blijft er dan niet veel
tijd voor werk of jezelf over. Moedig zijn en hulp vragen, zoals
jij schrijft Maartje, vind ik niet altijd even makkelijk (alhoewel dit
wel een van de adviezen was bij de gesprekken met een psycholoog voorafgaand aan het proces van kinderen krijgen). Er waren in de afgelopen periode gelukkig lieve mensen die hulp aanboden … De volgende stap is die dan aannemen, open en dankbaar, zonder je schuldig te voelen dat anderen tijd maken voor
jou en jouw kinderen.
Je vraagt hoe ik in deze tijd in verbinding blijf met mijn omgeving.
Daarop moet ik (helaas?) antwoorden dat internet nog belangrijker dan voorheen is. Met twee vriendinnen heb ik het nieuwe
seizoen van The Crown gekeken, ieder voor onze eigen tv, tegelijkertijd beeldbellend via de telefoon, aftellen om gelijktijdig
de nieuwe aflevering te starten. Met een andere vriendin keek
ik Wie is de Mol? Wat je normaal gesproken tegen iemand zou
zeggen die naast je op de bank zit, appten we nu naar elkaar. Met

mijn zaalvoetbalteam zoom ik af en toe, om elkaar niet helemaal
uit het oog te verliezen. En het is op dit moment de enige manier om in contact te blijven met Israëlische en Palestijnse vrienden en collega’s.
Een Palestijnse vriend vertelde mij dat hij al ruim twee weken bij
zijn vader in het ziekenhuis verblijft. Zijn vader heeft COVID-19
en ligt op de IC van een ziekenhuis in Bethlehem. Hij is ernstig
ziek maar stabiel, hij krijgt wel zuurstof toegediend. Omdat die
vriend anderhalve maand geleden zelf corona heeft gehad, is hij
de enige die bij zijn vader mag zijn. Slechts een klein deel van het
medisch personeel is nog maar ingeënt. Er is een groot tekort
aan bedden in medische centra in Palestina, dus zijn vader heeft
überhaupt geluk dat hij op de IC kan liggen. Daarnaast is er een
groot tekort aan zorgpersoneel. Die vriend is 24 uur per dag bij
zijn vader, geeft hem eten en verdere zorg die nodig is, omdat
zijn vader die anders niet zou krijgen. Soms vraag ik mij af of deze
wereld wel zo wonderful is.
Roosmarijn Luiken, wil jij het estafette-columnstokje van mij
overnemen? Ik vraag mij af hoe jij open blijft om deze wereld als
A wonderful world te blijven zien.
Maaike Hoffer

Ikgeef de pen door
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Werkgroep Roemenië

Bericht van onze partnergemeente
Het contact met onze partnergemeente in
Sepsi Szent György in Transsylvanië onderhouden we op diverse manieren. Zo sturen
we voor de Kerstdagen en met Pasen ieder
jaar een kaart naar de leden van de ‘Holland-groep’ (de werkgroep van onze partnergemeente). Dit jaar hebben we er een
brief bijgevoegd waarin we vroegen hoe het
met hen gaat in deze corona-tijd en hoe ze
het contact met hun leden onderhouden.
We schreven wat de Geertekerk wat dat
betreft doet. Als antwoord kregen we onderstaande brief van de voorzitter van de
werkgroep en de kerkenraad. Een brief die
we jullie graag laten lezen.
Beste vrienden in Utrecht,
Aan het begin van het nieuwe jaar denken we
met liefde aan jullie en wensen jullie dit jaar
veel gezondheid, plezier en geruststelling. Bedankt voor jullie brief en voor jullie blijvende
interesse in ons. Sinds het begin van de pandemie zijn er dingen bij ons gebeurd vergelijkbaar met de situatie bij jullie. De eerste lockdown was in het voorjaar, toen was de kerk
ook gesloten. Onze voorgangers hielden onlinediensten. Vanaf mei konden we de kerk
openen, maar het aantal bezoekers was laag.
Ceremonies, evenementen, kerkbijeenkomsten werden afgelast. Na een meer vrije periode in de zomer bracht het najaar een nieuwe
lockdown, scholen, restaurants, theaters, etc.
werden in korte tijd gesloten. Gelukkig kan
de kerk nog open zijn. We hebben kerstdiensten kunnen houden, maar met een beperkt

aantal deelnemers. Daarom waren er meer
diensten dan normaal. Voor de kinderen hielden we een kerstavondviering op de binnenplaats van de kerk waar we een mooie grote
kerstboom hadden neergezet. Helaas lag er
geen sneeuw. In deze periode zijn we er ook
in geslaagd om samen met onze hulporganisatie pakketten te maken en te verdelen onder
noodlijdenden, ondanks het feit dat we niet
de mogelijkheid hadden om, zoals gewoonlijk,
een inzameling in de winkels te organiseren.
Nu de vaccinatiecampagne is begonnen, hopen we zo snel mogelijk weer een normaal

leven te kunnen leiden. We weten natuurlijk
dat er veel geduld nodig is, maar hoop maakt
het wachten gemakkelijker. Zal alles weer zo
worden als voorheen, of zullen we iets leren
van deze zware beproeving? In de hoop dat
mijn brief jullie in gezondheid zal bereiken en
dat we in de toekomst de gelegenheid zullen
hebben om elkaar te ontmoeten, stuur ik mijn
vriendelijke groeten.
Geza Gazdag.

Van het verteluur
Ook het verteluur gaat op weg naar Pasen. Op palmzondag gaan de kinderen hun palmpasenstokken maken. Dat zal weer online zijn, net als vorig jaar. En wellicht kunnen we
er nu ook weer een mooie virtuele optocht van maken.
Als het kan proberen we met de kinderen op paasmorgen naar buiten te gaan; paasontbijt
in het bos, met een paasverhaal en eieren zoeken. Hou de app in de gaten!
Marthe de Vries
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Werkgroep Roemenië

Piet en Tineke Pols-Kuitert,
werkgroep Roemenië

Wijkorganisatie

Kijk op de wijk, april
Bijeenkomst centraal-contactleden
Op het moment van schrijven hebben we net de eerste onlinevergadering van de centraal-contactleden achter de rug. Een plezierige en nuttige bijeenkomst van twaalf mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de eigen wijk/regio en die samen met de
contactleden proberen alle Geertekerkers in beeld te krijgen. Elkaar inspireren en stimuleren door van elkaar te horen op welke
manieren je dat ook kan doen en het delen van frustratie omdat
het soms moeilijk is. Ds. Florus Kruyne onderstreept het belang
van het blijven proberen om verbinding te zoeken, speciaal in deze coronatijd.
laten per 1 januari van dit jaar. Daarvoor in de plaats kwamen ds.
Florus Kruyne en Coby Ouwehand.

Contactleden
Ook belangrijk om te vermelden is dat we er vier nieuwe contactleden bij hebben: Carien van Gijn (Binnenstad), Marie Anne
Dekker (Oog in Al), Birgitta Siebrand (Bunnik/Odijk) en Coby
Ouwehand (Tuindorp). Janneke Chardon is gestopt als contactlid
voor de regio Woerden en Sytske Scheltema als contactlid in de
wijk Hoograven.
Via ons netwerk van 49 contactleden hebben we twee maal extra aandacht gevraagd voor mogelijkheden tot onderling contact
in deze coronatijd: samen thuis kijken naar de online-diensten in
de Geertekerk en meedoen aan het koffiedrinken na de dienst
via Zoom.

Stuurgroep Wijkorganisatie
In de stuurgroep Wijkorganisatie is niet alleen ds. Alleke Wieringa
per 1 december vertrokken, maar ook Ine Henkel heeft ons ver-

Bloemengroet
Misschien is het u opgevallen dat er de laatste tijd vanuit de dienst
meestal maar één bloemengroet wordt bezorgd. Daartoe is besloten in verband met de afwezigheid van kerkgangers. Marianne
Smits coördineert de bestemming van deze bloemengroeten.

Wijkavonden
Van de veertien wijkavonden in het najaar van 2020 heeft de helft
plaatsgevonden, deels via Zoom.
Ook hebben we alle leden en vrienden geraadpleegd of er bezwaar
is tegen het vermelden van hun gegevens op een ledenlijst per wijk
of regio. De ledenlijst heeft u inmiddels, als het goed is, van uw centraal-contactlid ontvangen.
Stuurgroep Wijkorganisatie

Bijeenkomsten

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 interviewserie waarin hij uiteenlopende mensen naar hun antwoord vroeg
op die vraag.
Dit boek vormt het uitgangspunt voor deze serie bijeenkomsten. In deze cursus, onder
leiding van ds. Marthe de Vries, lezen we een aantal interviews, maar gaan vooral met elkaar in gesprek over zin en bezinning in ons eigen leven.
Wanneer: donderdagen 15 april, 22 april, 29 april
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: zo mogelijk in de Geertekerk, Bovenkamer, anders online via Zoom
Kosten: € 25,- (gratis voor leden en vrienden van de RGU)
Eventueel aanschaf van het boek ‘De zin van het leven’ van Fokke Obbema
Inlichtingen en opgave: Marthe de Vries, E marthedevries@dds.nl, T 06 22325913

Wijkorganisatie
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Diaconale Geluiden en collectes
Beleidsplan RGU
Het nieuwe beleidsplan van de RGU was
voor de diaconie een mooie aanleiding om
met elkaar in gesprek te gaan. Wat betekent dit plan voor ons? Wat halen we hieruit voor onze groep en wat worden onze plannen voor 2021? Het werd (ook met
Zoom) een boeiende ochtend, waarin we
betekenisvolle verhalen en dromen deelden en zo elkaar ook beter leerden kennen. Uiteindelijk kwamen we tot een opzet
voor 2021. We gaan ons focussen op een
kleiner aantal doelen waar we frequenter
aandacht voor vragen. Hoe mooi zou het
zijn als het ons lukt om ons als gemeente
met deze projecten ook echt verbonden te
weten? En als we in deze projecten niet alleen geld brengen, maar zelf ook iets leren?
Versterking
De diaconiegroep is een kleine maar zeer
actieve groep. We kunnen dus heel goed
hulp gebruiken. Mocht jij het ook leuk vinden om mee te gaan doen, dan horen we
dat uiteraard graag.
Meriem Foundation
Eén van de projecten die dit jaar onze volle
aandacht krijgt, is de Meriem Foundation
in Benin. Samen met de Omar El Farouq
moskee in Utrecht steunen we dit project
voor vrouwen in Benin die (na een beval-

ling) kampen met een obstetrische fistel
waardoor ze incontinent raken. Meestal
betekent dit dat deze vrouwen vervolgens
uit hun gemeenschap worden geweerd en
in een reddeloze situatie belanden. De Meriem Foundation zorgt dat Europese artsen naar Benin reizen om deze vrouwen
te opereren.
Ambassadeurs en voorlichters
Minstens zo belangrijk is dat de Foundation
vrouwen in Benin steunt om voorlichting
te geven aan andere vrouwen. Zij zorgen
dat deze problematiek de benodigde aandacht krijgt van plaatselijke artsen en dat
deze van hun Europese collega’s leren hoe
zij zelf deze (relatief eenvoudige) operatie
kunnen uitvoeren.
Dit project helpt dus niet alleen de vrouwen met fistels, maar leert hen ook hoe
zij zelf vanuit hun eigen kracht van betekenis kunnen zijn voor veel andere vrouwen.
Inmiddels ondersteunt ook de stichting
Wilde Ganzen dit mooie project. Op verschillende zondagen brengen wij dit project
verder onder de aandacht en vragen je om
hieraan bij te dragen.
Geld overmaken
Misschien wil je zelf al eerder geld overmaken voor dit project. Of wil je het als doel
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inzetten in een goede-doelen-actie bij jou
in de wijk of op je werk? Je kunt voor meer
informatie terecht bij meriemfoundation.nl.
Of je gift overmaken op NL69 TRIO 0379
7018 04 ten name van Diaconie RGU, onder vermelding van ‘voor Benin’.
Geweldloze communicatie
Een gesprek met een ander leidt niet altijd
tot begrip. Maar wat gaat er dan precies
mis? En hoe kun je leren te voorkomen dat
een gesprek ontspoort? Marshall Rosenberg heeft de methode ‘Geweldloze communicatie’ ontwikkeld, op basis van empathie en verbinding. Omdat dit een succesvolle manier is om in een gesprek echt in
contact met de ander en jezelf te komen,
willen we graag binnen de RGU een introductiecursus hierin aanbieden. Meer informatie staat op de site van de RGU, Workshop Geweldloze Communicatie.
Komende collectes
4 april, Paasmorgen: Voedselbank
2 mei : INLIA, die zich inzet voor hulp aan
asielzoekers in Nederland
23 mei, Pinkstermorgen: Meriem Foundation Benin
Namens de diaconale commissie,
Peter van Dijk

Diaconale Geluiden en collectes

Vriendenmiddag Tent of Nations
Tent of Nations bij Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject
van de Palestijns-christelijke familie Nassar.
Op 13 februari was er een vriendenmiddag van de Vrienden Tent of Nations Nederland, deze keer online. Daoud Nassar
werd geïnterviewd door Meta Floor, voorzitter van de Vrienden, gevolgd door zo’n
140 toehoorders.

Gevolgen van corona
Daoud vertelt dat corona en de lockdown
een keerpunt waren in het leven van de
mensen in Betlehem. Toerisme is erg belangrijk voor de stad, maar nu zijn de hotels leeg, de economie is platgelegd. Ook
de sociale gevolgen zijn groot. Er is geen
mogelijkheid familieleden te ontmoeten.
Mensen gaan meer op zichzelf leven. Ook
voor de boerderij is corona een grote verandering. Daoud verwachtte 15.000 bezoekers en honderd vrijwilligers. Maar in 2020
kwam er niemand.

Rechtszaken
Sinds 1991 is de familie Nassar verwikkeld in rechtszaken door de voortdurende
dreiging van landonteigening door de staat
Israël. Bethlehem en Tent of Nations liggen in bezet gebied, dat civiel en militair
volledig onder Israëlisch bestuur staat.
Omdat dit bestuur de registratie van het
land in 1920 niet erkent, diende de familie bij het Hooggerechtshof een aanvraag
tot herregistratie in. De Militaire Autoriteit zou deze aanvraag twee weken geleden
bespreken, maar de familie heeft nog niets
gehoord. De familie leeft in voortdurende onzekerheid, maar houdt vast aan haar
principe van geweldloosheid met het motto
‘we weigeren vijanden te zijn’.

Bezetting
De annexatie van gebieden rond Tent of
Nations gaat voortdurend door. Een snelweg naar Jeruzalem is verder naar het zuiden doorgetrokken, bijna tot aan Hebron.
Deze weg is sterk verbreed. En er zijn plan-

nen voor een trein die Jeruzalem met settlements verbindt. Deze zullen uitbreiden
en uiteindelijk met elkaar verbonden worden. Op een dag zal Bethlehem zijn als ‘een
druppel water in een oceaan van settlements’ en zullen Palestijnse dorpen en steden van elkaar afgesneden zijn. Ook Tent
of Nations zal meer geïsoleerd raken.

Internationaal contact
De betrokkenheid van vrienden uit andere landen is essentieel om vol te houden.
Daoud: “Een vriendendag als deze bemoedigt ons, we voelen er ons minder door geïsoleerd. Ik hoop dat bezoekers en vrijwilligers weer zullen komen. Gebeden geven
ons steun. Ons geloof is heel belangrijk voor
ons. Jezus zal met ons deze weg afleggen.
Wij danken jullie voor het vertellen van de
boodschap van Tent of Nations.” De deelnemers wensen Daoud ‘soemoed’ (volharding). Meta: “We realiseren ons dat jullie
een lange en harde weg afleggen. We koesteren onze vriendschap. We zullen jullie ver-

Vriendenmiddag Tent of Nations

haal blijven vertellen. Op 25 september zullen we elkaar weer ontmoeten. Op 21 plekken in Nederland is er dan een vriendendag.’

Documentaires
Na de ontmoeting met Daoud worden
documentaires vertoond. Naar aanleiding
van de documentaire ‘In de ban van de
Israëllobby’ (Tegenlicht, 2011) wordt de
toehoorders gevraagd om door te gaan
met het versterken van de beweging van
Tent of Nations in Nederland. Hoe? Meta
geeft aan: “Duidelijk onderscheid maken
tussen antisemitisme en kritiek op de staat
Israël. Het verhaal van de familie Nassar
vertellen, als voorbeeld van de situatie
waarin veel Palestijnen verkeren. In onze
eigen gemeenschap blijven benadrukken
dat we ons ervoor inzetten dat Palestijnen
recht wordt gedaan. Ons ijkpunt is het
internationaal recht, waarmee bezetting en
onderdrukking fundamenteel in strijd zijn.
Iris Wevers, vredesgroep RGU
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Uit de kerkenraad…
@ In de krant zie ik staan “Het wordt tijd
dat de terrassen weer opengaan”. Wat ook
geldt voor de kerk. Wat zou het fijn zijn
om elkaar weer live in de kerk te mogen
ontmoeten! Toch zullen we nog even geduld moeten hebben. Het Landelijk Bureau
Remonstranten adviseert om voorlopig
door te gaan met de online diensten. Vooral
ook uit solidariteit naar al die andere sectoren die ook nog niet ten volle open mogen.
@ Het kiescollege heeft haar werkzaam-

heden afgerond. En komt met een advies
dat wordt voorgelegd aan de kerkenraad.
@ Zoals in de vorige Geertebrief stond,
zijn er gesprekken met de Remonstrantse
Gemeente Schoonhoven over samenwerking met onze gemeente. Inmiddels is er
een aantal gesprekken gevoerd, die plezierig en positief zijn verlopen. Er wordt nu
gewerkt aan een intentieverklaring gericht
op uiteindelijke samenvoeging van beide gemeentes.

@ De Algemene Leden- en Vriendenvergadering wordt gehouden op donderdag 22
april. De agenda volgt rond 22 maart.
@ Ds. Marthe de Vries is verhuisd naar
Tuinstraat 24 (3732 VL) De Bilt.
@ De afscheidsdienst van ds. Florus Kruyne wordt gehouden op 13 juni 2021.
Namens de kerkenraad,
Mattie van der Slikke, secretaris

Van de penningmeester

Gedeeld optimisme
Nee, dit stukje speculeert niet op de afloop
van de coronapandemie, maar gaat over de
financiën van de RGU. En daarbij speciaal
over úw bijdrage daaraan. Ik getuigde van
het in de kerkenraad levende optimisme
over onze gemeente. Dat was voor de kerkenraad aanleiding bij de vervulling van de
twee predikantsvacatures te streven naar
een bescheiden uitbreiding van de predikantsformatie. Maar dit behoefde wel een
stevige financiële grondslag en ik vroeg u
daarom in mijn novemberbrief bij te dragen aan een stijging van 10% van de jaarlijkse bijdragen.
Deze uitdaging is gelukkig voortvarend opgepakt. Al snel na het versturen van mijn
oproep bleek dat sommigen nog voor 2020
een extra bijdrage schonken, terwijl anderen hun maandelijkse bijdrage verhoogden.
Het resultaat voor 2020 was dat de bijdragen in totaal op bijna € 225.000,- uitkwamen, ruim € 9.000,- meer dan in 2019. Er
blijkt in de gemeente dus veel steun voor
uitbreiding van de predikantsformatie.
Als penningmeester heb ik over 2020 ook
op ander gebied niet te klagen. In de kerkdiensten kon niet meer in natura worden
gecollecteerd. Maar door de overstap op
digitaal collecteren, zijn de collecteopbrengsten zelfs licht gestegen. Ook een
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groeiend aantal mensen dat geen lid of
vriend is van onze gemeente draagt hieraan
bij. Dat komt doordat steeds meer mensen van elders onze kerkdiensten via internet volgen. Dank hiervoor! Overigens leveren, als bekend, de collectebijdragen via
de Givt-app of door bankoverschrijvingen
voor de inkomstenbelasting een aftrekpost
als gift. De app levert ook direct een overzicht van het totaal aan giften.
De enige financiële tegenvaller was dat we

Heirloom (het vroegere Huize Molenaar en
de exploitant van ons kerkgebouw) vanwege het grotendeels wegvallen van de omzet
een huurkorting van 50% moesten geven.
Wat € 16.000,- aan inkomsten scheelde.
Bij deze beslissing speelde de inmiddels
goede samenwerking mee. En daarom
hecht de kerkenraad aan het bestendigen
van de relatie. Nadat de omzet weer op
normaal niveau is, zal dit ook weer leiden
tot normalisering van de huur.
Ik sluit af met nog eens te wijzen op de
mogelijkheid uw bijdrage aan onze gemeente in de vorm van een meerjarige schenkingsovereenkomst te gieten. Dan is de
jaarlijkse bijdrage volledig aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting. Via schenkingsovereenkomsten wordt jaarlijks € 60.000,- bijgedragen, wat een stabiele bodem geeft.
Zo’n overeenkomst komt simpel tot stand
door het invullen en ondertekenen van het
betreffende formulier, wat ik u graag toestuur. Ook voor nadere informatie kunt u
bij mij terecht.
Wim Edelman, penningmeester
T 06 26918141
E penningmeester@geertekerk.nl

Uit de kerkenraad… Van de penningmeester

Oproep

Nieuwe rubriek: Mijn vrijwilligerswerk
In de Geertekerk hebben we een groot aantal mensen dat vrijwillig werk in de kerk verricht. We weten dat veel leden en vrienden
dat ook buiten de Geertekerk doen. De redactie denkt dat het leuk is om daarover
van elkaar te horen. We hebben dit idee opgedaan bij de Johanneskerk in Amersfoort.
Wie zou een keer in de Geertebrief willen

vertellen over zijn/haar vrijwilligerswerk?
Of weet je iemand die dat misschien zou
willen doen?
Je kunt zelf een stukje schrijven (maximaal
300 woorden) of één van de redactieleden
kan jou interviewen, live, telefonisch of
digitaal.
Suggesties ontvangen we graag per mail:
redactie@geertekerk.nl

Uitnodiging

Miniseminar Groene Theologie
Het mini-seminar over Groene Theologie
kon door de omstandigheden in maart niet
doorgaan. Nu hopen wij op dinsdagavond 25
mei gewoon in de kerk bij elkaar te komen.
Trees van Montfoort spreekt over ‘Groene
Theologie’. Hoe is ons geloof verbonden
met vragen rond de klimaatsverandering?
Wat kan onze geloofstraditie bijdragen aan
de manier waarop wij met de aarde omgaan?
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’. Harpiste Wendy Rijken zal de avond
muzikaal omlijsten.

Kaarten via Ticketkantoor (voorverkoop:
€ 10,- / €7,50) of aan de deur (€12,50).

Datum en tijd: dinsdag 25 mei, 20.00 –
22.00 uur
Plaats: Geertekerk

Foto: Barbara de Beaufort

Schrijfactie Amnesty International
Executie dreigt voor de IraansZweedse arts Ahmadreza Djalali, die woonde in Zweden en
gespecialiseerd is in rampengeneeskunde. Hij werd in 2016 tijdens
een werkbezoek in Iran gearresteerd en
beschuldigd van spionage. Eind oktober
2017 werd hij ter dood veroordeeld, na
een oneerlijk proces. Hij werd gemarteld
om een bekentenis af te dwingen. Hij zit
sinds 24 november 2020 in een isoleercel, in afwachting van zijn executie. Hij
mag geen contact hebben met zijn familie en advocaat. Zijn in november aange-

Schrijf vóór 1 april 2021 een brief aan de
Iraanse Ambassade in Zweden en roep
op de executie op Djalali niet uit te voeren en hem vrij te laten. Een voorbeeldbrief staat op de website van Amnesty
International onder de kop ‘lopende
acties’. Ga naar www.amnesty.nl/acties/
schrijfactie-iran-executie-dreigt-vooriraans-zweedse-arts,
of scan de qr-code
hiernaast.
kondigde executie werd uitgesteld. Zeer
waarschijnlijk als gevolg van internationale aandacht voor zijn zaak.

Werkgroep Amnesty
International

Nieuwe rubriek: Mijn vrijwilligerswerk - Miniseminar Groene Theologie - Schrijfactie Amnesty International
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Adressen en colofon

Kerkdiensten

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
Predikanten
Meer informatie op www.geertekerk.nl/
predikanten

Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe de kerkdiensten de komende tijd
weer bezocht kunnen worden. Voorlopig zijn er alleen onlinediensten te beluisteren en bekijken via https://live.geertekerk.nl . Na de dienst kunt u napraten via Zoom.
We vermelden hieronder de voorgangers van de geplande diensten.
Op de website vindt u de actuele informatie www.utrecht.remonstranten.nl
Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvangstijd 10.30u tenzij anders vermeld.
28 mrt Palmzondag, ds. Marthe de Vries
1 apr Witte donderdag, ds. Jan van Aller, dienst via Zoom bij te wonen; aanvang 19.30u
2 apr	Goede Vrijdag, ds. Marthe de Vries en ds. Tina Geels, Kruiswegstaties in beeld
en klank; aanvang 19.30u
4 apr Pasen, ds. Florus Kruyne
11 apr ds. Pieter Dronkers
18 apr ds. Tina Geels
25 apr ds. Marthe de Vries
2 mei ds. Florus Kruyne
9 mei ds. Jaap Marinus
16 mei 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.

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
Diaconale Commissie
Mary Kuiper
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL69 TRIO 0379 7018 04
t.n.v. Penningmeester Diaconale
Commissie RGU
Redactie Geertebrief
Barbara Schouten, Gerard van den
Berg, Ineke Ludikhuize, Kjeld Rinsma,
Marie Anne Dekker.
Eindredactie: Trudy Schreuder Goedheijt
Foto cover: Gert Westerveld
E: redactie@geertekerk.nl
Lay-out: Jos Verdegaal, Houten
De volgende Geertebrief
verschijnt 15 mei 2021. Kopij
inleveren uiterlijk op maandag 26
april 2021 vóór 12.00 uur.
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