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Van de redactie

Prikkelend
Pinksteren is het feest van bezieling en inspiratie, van in beweging komen,
bemoedigen en uitdagen.
Daar past het thema Prikkelend bij, het derde thema van het Beleidsplan 2020
– 2024. Waar laten wij ons door enthousiasmeren en hoe dagen we elkaar
uit? Wie of wat zet ons eens op een ander been?
In het leesrooster gaat er ook een andere wind waaien. We laten ons de
komende zomer verrassen door het Johannesevangelie, dat vele lagen bevat
waar je niet over uitgedacht raakt.
Nog een laatste keer, voordat hij met emeritaat gaat, prikkelt Florus Kruyne ons in het artikel De lange adem om vol te houden in het onderhouden
van de ziel, individueel en als gemeenschap. In het afscheidsinterview dat
Ineke Lukdikhuize met Florus had komt het belang van aandacht voor de
ziel ook naar voren. Met de jaren maakte hij zelf een ontwikkeling door en
werd steeds meer als een boom: gewoon er zijn met een open hart en geest.
Vanaf haar kennismaking met de Geertekerk is Joanneke van Aller meegenomen in het ontdekken en ontmoeten. Het prikkelende en spirituele van
Pinksteren spreken haar aan.
Jaap Marinus ziet prikkelen als een middel tot meer smaak. In veiligheid prikkelen en geprikkeld worden, in liefde en zachtmoedigheid.
Gerard van den Berg haalt in aflevering 3 van de Bewogen geschiedenis
verhalen op over de transitie van de Geertekerk van ruïne tot oase.
Roosmarijn Luiken schrijft in de rubriek Geef de pen door dat zij ondanks
alles steeds weer open staat voor deze magische wereld. In de nieuwe
rubriek Mijn vrijwilligerswerk vertellen Joost Meijer en Elly Scholten over hun
vrijwilligerswerk buiten de RGU.
De vorige Geertebrief was voor het eerst gedrukt op gerecycled papier.
Maar helaas maakten we een fout bij de dikte van het papier. Daardoor viel
hij wel erg stevig uit. Voor dit nummer gebruikten we dunner papier voor
het binnenwerk. We horen graag wat u ervan vindt.
Wij hopen dat ook dit jaar Pinksteren ons allen zal prikkelen en inspireren.
Trudy Schreuder Goedheijt
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Leesrooster 15 mei tot 9 september

Johannes
tussen joden en christenen, die zich in die
tijd had voltrokken, is voelbaar.
Het is een zeer gelaagd evangelie, waar
je niet zo snel over uitgedacht raakt en
waardoor we ons in de komende zondagen
van de zomer laten verrassen. In de eerste
zondagen komen we oude bekenden tegen:
de Samaritaanse vrouw en Nikodemus. De
gekozen profetenteksten leggen andere
accenten in deze verhalen.
Foto: Pixabay

Teksten
Bijna een jaar lang hebben wij aan
de hand van onze bijbelse helden
de verschillende bijbelboeken verkend: van Adam, Samuel, Batseba, de
Samaritaanse vrouw, de eunuch uit
Ethiopië tot Paulus op de laatste zondag voor Pinksteren.
Met Pinksteren gaat er een andere
wind waaien. Vanaf die zondag volgen we het evangelie van Johannes.
Het is een evangelie dat er doorgaans wat bekaaid afkomt in leesroosters. Het klassieke leesrooster
kent een Marcus-, Matteüs- en Lucasjaar, maar geen Johannes-jaar. Het
oecumenisch leesrooster kiest ervoor om voor het grootste deel van
dit jaar het lezingenrooster rond het
Johannesevangelie te maken.

De evangelieschrijver maakt gebruik van
het materiaal en de tradities van de andere
evangelisten, maar geeft daar een heel eigen accent aan. Gewone beelden zijn symbolen die naar de Messias en zijn wereld
verwijzen. Jezus die vanuit Gods werkelijkheid in onze wereld inbreekt en ons het
ware licht en de ware wijsheid brengt. Het
levert vaak ook misverstanden op: de Samaritaanse vrouw die het over heel ander
water heeft dan Jezus.
Het evangelie van Johannes dateert uit het
einde van de eerste eeuw. Het maakt gebruik van het materiaal van de andere, oudere evangeliën. En de pijnlijke scheuring

Gelaagd evangelie
“In het begin was het Woord, het Woord
was bij God en het Woord was God. Het
was in het begin bij God. Alles is erdoor
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van
wat bestaat. In het Woord was leven en het
leven was het licht voor de mensen. Het
licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”
Deze beroemde woorden, waarmee
Johannes zijn evangelie opent, zetten gelijk de toon en maken ook duidelijk dat
dit evangelie anders is dan Matteüs, Marcus en Lucas. Veel poëtischer taalgebruik,
maar ook taal vol beelden en symbolen.

-	23 mei, Pinksteren: Johannes 14: 8-17
-	30 mei, Trinitatis: Johannes 3: 1-16 en
1 Korinthe 2: 6-16
-	6 juni, 1e zondag na Trinitatis:
Johannes 3: 22-29 en Habakuk 2: 1-4
-	13 juni, 2e zondag na Trinitatis:
Johannes 4: 5-26 en Micha 4: 1-7
-	20 juni, 1e zondag van de zomer:
Johannes 4: 27-42
-	27 juni, 2e zondag van de zomer:
Johannes 4: 43-52
-	4 juli, 3e zondag van de zomer:
Johannes 5: 1-18 en Ezechiël 47: 1-12
-	11 juli, 4e zondag van de zomer:
Johannes 5: 19-36a en Jesaja 26:7-19
-	18 juli, 5e zondag van de zomer:
Johannes 5: 36b-47 en
2 Koningen 4: 38-44
-	25 juli, 6e zondag van de zomer:
Johannes 6: 1-15 en
Deuteronomium 8: 1-6
-	1 augustus, 7e zondag van de zomer:
Johannes 6: 16-21 en Jesaja 43: 1-13
-	8 augustus, 8e zondag van de zomer:
Johannes 6: 22-29 en
1 Koningen 17: 8-16
-	15 augustus, 9e zondag van de zomer:
Johannes 6: 30-40
-	22 augustus, 10e zondag van de zomer:
Johannes 6: 41-59 en Spreuken 9: 1-11
-	29 augustus, 11e zondag van de zomer:
Johannes 6: 60-71 en Jeremia 2: 4-13
-	5 september, 12e zondag van de zomer:
Johannes 7: 1-24
Marthe de Vries

De Samaritaanse vrouw (Sieger Köder)
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De lange adem

Van de zondagsschool herinner ik
me slechts één verhaaltje. Het ging
over een ridder die gered werd uit
een hachelijke situatie. Hij had in
zijn nood gezworen dat als hij gered
zou worden, hij elke avond, hoe hij
er ook aan toe was, God zou loven
en danken in zijn gebed. Ik heb des
tijds blijkbaar de waarde ervan aan
gevoeld zonder dat ik het nog be
greep. Het gaat over de lange adem,
het onvoorwaardelijke, en het vol
houden van een geestelijke discipline,
zeg ik nu. Dit is een rode draad ge
worden in mijn leven. En het is ook
iets wat ik de geloofs
gemeenschap
toewens.

Vrijblijvendheid is niet bevredigend
Ik ben van de oefening, de training, de discipline ook al is dat vaak een kwestie van
gewoon weer opnieuw beginnen. De lange adem dus. Omdat ik de overtuiging heb
dat er een weg te gaan is als mens. Wij
zijn mensen in wording. We kúnnen ons
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ook ontwikkelen. Het evangelie van het
hersenonderzoek bevestigt dat: ons brein
is plastisch, kneedbaar. Maar we zijn daar
ook toe geroepen. ‘Volg mij’ daar zit alles in. Leerling worden. Het gaan van een
weg, met een voorbeeldfiguur die de richting aangeeft. En wat je voedt, dat groeit.
De contemplatieve en mystieke tradities
hebben dit altijd begrepen en gepraktiseerd: de noodzaak van geestelijke vorming, bewuste en dagelijkse toeleg op een
ontwikkeling. Want er is ook iets wonderlijks in ons dat geneigd is om op te gaan in
de waan van de dag, kortzichtig en egocentrisch te worden, afgesloten in onze
ziel, in ons denken en in ons doen en laten. We zijn gehecht aan het comfortabele. Het liefst worden we slapende rijk,
ook in geestelijk opzicht. Maar vaak hebben we ook geen idee, zijn we onwetend,
richtingloos en stuurloos, los van een innerlijk kompas. Kortom, we moeten wel
uitgedaagd worden. Ook in een liberaal religieus klimaat. Wat mij betreft is dat niet
het koesteren van vrijblijvendheid. En uit-

eindelijk is die ook niet bevredigend. Iets
in ons wil uitgedaagd worden, gewekt tot
hoogte, diepte en naaste.
Zo kan ik me erover verbazen dat de aandacht- of mindfulnesstraining en in diens
kielzog de compassietraining zijn doorgedrongen tot in de haarvaten van onze samenleving. Ook in deze tijd zoeken mensen iets waar ze wat voor moeten doen.
De vreugde van de inspanning, soms het afzien, en dan ook de vruchten daarvan mogen plukken. Deze trainingen en ook intensieve meditatieretraites zijn in trek. Ze vragen veel en ze geven ook veel.

Oefenplaats
Ik moet denken aan een interview uit de
jaren 80 van de vorige eeuw met de toenmalige algemeen secretaris van de remonstranten, Jan Willem Nieuwenhuijsen. Het
was het eerste remonstrantse geluid dat
tot mij kwam, toen ik nog hervormd predikant was. Hij had het over de gemeente als
onder andere een ‘oefenplaats’. Dat sprak
me meteen aan. Dat woord had ik in de
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Hervormde Kerk nog niet gehoord. In de
gemeenschap oefen je in wat het verstand
weet en het hart belangrijk vindt, in de relaties met je tochtgenoten, in de samenleving maar ook in de binnenkamer van de
eigen ziel. Het vormingsidee van de jaren
60, 70 en 80 was daarin aanwezig. Er is een
tendens in ons om te groeien en ons te
ontplooien, ook in geestelijke zin. En daar
hebben we iets voor te doen. Misschien
dat het vormingsideaal van die jaren meer
intellectueel en psychosociaal werd inge-

minars, korte cursussen, een gespreksof pastoraal moment, zijn de losmakers,
een soort tonicum, opwekkend middel of
smaakmaker. Maar ze vragen om een vervolg, een verbinding met een continuüm,
een doorgaande lijn van bijvoorbeeld de
kerkdiensten rondom het Levensgeheim,
dat we ‘God’ noemen. Het regelmatig terugkeren tot het hart van het Byzantijnse
kruis in de Geertekerk, fysiek én innerlijk: daar waar de verticale en horizontale
as elkaar kruisen. En die zich ook in ons

komen we er niet in spiritueel en ethisch
opzicht. En dan is er het onderhouden van
de ziel. Dat is net zo elementair als het onderhouden van het gebouw en de gemeenschap. En misschien wel de hoeksteen. Als
de ziel verkommert, wordt de gemeenschap uitgehold en wordt het gebouw een
lege huls. Een geloofsgemeenschap die de
ziel verwaarloost, verliest zijn bestaansrecht. Ook als ze vervalt in wat Etty Hillesum zo treffend uitdrukte: ‘Schöngeisterei’ en niet meer omziet naar de naaste,
de kwetsbare.

Wat past bij jou?

kleurd. Naar mijn smaak was het ook wel
activistisch getint: goed je best doen en op
je tenen lopen om er alles uit te halen. Het
smaakte naar ‘zelfverbetering’. En dat alles
ten dienste van de omvorming van de samenleving. Waar we toen heilig in geloofden. In ieder geval bespeurde ik een kern
van waarheid: wat we belangrijk vinden, zoals verdraagzaamheid, gaat niet vanzelf en
vraagt om oefening en een leerweg.

Byzantijns kruis
De lange adem. Daar moeten we het van
hebben in de geloofsgemeenschap. De
kortademige activiteiten zoals minise-

bevindt: het mystieke of religieuze hart,
heel fysiek ervaarbaar in het midden van
de borst. Wat we in het kerkgebouw vinden, kan zich voortzetten thuis in de binnenkamer.

Als de ziel verkommert
Dat continuüm zit eigenlijk in een heleboel
dingen. Het gebouw van de Geertekerk alleen al, geruïneerd en weer opgebouwd,
getuigt van het voortgaan op een weg. En
net als het gebouw vraagt om onderhoud,
vraagt ook een geloofsgemeenschap om de
opbouw en het onderhouden van de contacten en verbindingslijnen. Want alleen

De vorm waarin we onderhoud plegen aan
onze ziel is niet voor te schrijven. Wat past
bij jou?
Voor de een is het wandelen en verblijven
in de natuur een bron van inspiratie en dé
manier om tot zichzelf te komen. Voor een
ander is de muziek die ’t hem doet. Of de
dans, het lezen, kunst, een goed gesprek.
En natuurlijk is er de eredienst. Dan wordt
het perspectief weer bijgesteld en geijkt,
of opnieuw gecreëerd. Toch heeft de kerkdienst ook iets vluchtigs en verwaait gemakkelijk. Die vraagt op zijn beurt om het
inweven in ons dagelijks leven van die terugkeer naar ons hart. Het liefst ook dát
in een verband met anderen. Een kleine
samenkomst, een Zoommeeting, of alleen
al het weten dat een paar anderen óók…
Want alleen redden we het gewoon niet.
Ook hierin de lange adem, mensen met elkaar blijven verbinden.
Wat de vorm betreft voor het onderhoud
van de ziel kunnen we putten uit de gebedstradities.
Vanaf het begin van mijn loopbaan in de
RGU heb ik cursussen en workshops aangeboden rond gebed en meditatie, als
vrucht ook van wat ik mocht ontvangen
van anderen. Het was steeds een uitnodiging om te reflecteren op gebed en meditatie in het licht van de gebedstradities, met
elkaar uit te wisselen en een eigen oefenpraktijk aan te gaan die past bij jou.
Tina Geels, mijn partner, had affiniteit met
een andere vorm: de meditatieve dans samen met anderen. Maar qua intentie zaten
en zitten we op dezelfde lijn.

5

Thema: Prikkelend

Goede gewoonte
Een van de thema’s van de kringen rondom
gebed en meditatie was altijd het ‘hoe’ van
het gebed of de meditatie. Dus niet zozeer
de inhoud van ‘wat gaan we zeggen’, hoewel de juiste woorden natuurlijk het hart
kunnen openen, maar het ging toch vooral
om de aandacht waarmee, de verbinding
met het lichaam en het mystieke hart, nogal verwaarloosd in de protestantse tradities. Het is vooral de monastieke traditie
van de Oosterse kerk waarin men weet
heeft van hoe te bidden. Ik denk aan de
traditie van ‘het gebed van het hart’ of het
‘Jezusgebed’.
Een gewoonte die ik vaker heb aangetroffen in onze gemeente en bij andere christenen sluit precies aan bij het verhaaltje van de ridder. Er zijn niet weinigen die
’s avonds voor het slapen gaan nog eens

de dag doornemen, de goudkorrels tussen het grind van de dag bijeenzoeken en
dankbaarheid beoefenen, of wat hen bezighoudt in een overstijgende en compassievolle ruimte brengen, meer traditioneel gezegd ‘voor Gods aangezicht brengen’. Dit is
een voorbeeld van zorg voor de ziel in het
patroon van een goede gewoonte geweven,
dichtbij onze traditie en iets van de lange
adem. Natuurlijk komt in die retro- en introspectie in een bovenpersoonlijke ruimte
(gebed) alles wat scheef zit ook naar voren.
Je levenskoers bijstellen of zaken uitpraten,
vergeving vragen en schenken liggen dan
voor je voeten.

de religies zijn opengegaan. We kunnen dus
ook putten uit andere tradities.
Voor mij vertegenwoordigt de boeddhistische traditie iets wat ontbreekt in de christelijke zoals mij die is doorgegeven, namelijk het cultiveren van aandacht in het moment, hand in hand met de training van
compassie. Voor mij is dat een rode draad
geworden in mijn persoonlijke spiritualiteit
en mijn predikantschap, beginnend in mijn
studententijd. Te leren zien wat ís, hoe je
bezig bent op het moment dat het gebeurt,
is heel behulpzaam en geeft de speelruimte
om net iets anders te handelen. En terug te
keren uit je reactiepatroon naar je hart, je
ziel, je essentie die sommigen omschrijven
als ‘liefdevolle aandacht’. Dat gaat altijd in
verbinding met je lichaam.
Kan dat: het cultiveren van ‘aandacht in het
moment’ en compassie? Ja dat kan! Het is

een eenvoudige en toegankelijke praktijk
en werkt meteen. In het openingsgebed in
vele diensten kon je er iets van proeven.
En natuurlijk in de zes mindfulnesstrainingen en drie compassietrainingen die ik gaf
in de Geertekerk. Ook aan het begin van
een vergadering van de medische staf in het
ziekenhuis heb ik wel eens een korte meditatie geïntroduceerd. Er viel al snel een diepe stilte. En ook hier geldt: oefening baart
kunst. Wat je voedt, dat groeit. Het begint
bij een mentale training, maar blijft daar
niet bij. Barmhartigheid wil altijd uitgaan
naar anderen en handen en voeten krijgen.

die elke dag twee voedselpakketten uitdeelt in de stedelijke omgeving waar hij
woont, als dagelijkse discipline. Ik neem aan
dat hem dat, door het gewoon te doen, op
een natuurlijke manier verbindt met vrijgevigheid, met het hart en de vreugde van
het geven. Soms zal het ook een kwestie
zijn van volhouden wat je met jezelf had afgesproken, juist wanneer je niet zoveel zin
hebt. Als die twee elkaar vinden, het onderhoud aan de ziel en de praktische aanpak, dan heb je een krachtige verbinding
die mijns inziens precies aansluit bij de oorspronkelijke spiritualiteit van Jezus.

Pinksteren
En wat dit met het Pinksterfeest te maken
heeft? Alles! In Pinksteren gebeurt er zoiets als een volledig doorademd worden
door de Heilige Geest. We vieren dat de
Geest dat kan doen met ons mensen. Ons
vervult van inspiratie en stralende liefde.
Ons uittilt boven ons kleine ikje en optilt
naar wie we bedoeld zijn te zijn, volledig
mens. En daarna, op de dagen en weken
die volgen op deze piekervaring, begint het
pas. Een keer stijg je een moment boven
de wolken uit en dan onvermijdelijk zak je
er weer in terug. Dan komt het aan op de
lange adem van het dagelijks terugkeren bij
wat je weet en ervaren hebt, erbij blijven,
het laten doorwerken in je doen en laten,
gaan belichamen wat je eenmaal ervaren
hebt. In de kerkdiensten wordt het perspectief vernieuwd, in herinnering geroepen. In de omgang met elkaar is er meteen
de toets en de soms weerbarstige oefening.
In de binnenkamer thuis de gestadige oefening van vormen van gebed of meditatie,
jouw maatwerk geënt op beproefde tradities.
Dat de geloofsgemeenschap van de Geertekerk, tot in lengte van jaren zo’n plaats
mag zijn waar we elkaar bij de les houden
en helpen de lange adem te beoefenen.
De lange adem,
donkergrijze vloertegels
fluisteren Jouw naam.

Aan de andere kant beginnen
Christelijke en boeddhistische
traditie
We leven in een tijd waarin de grenzen van
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Natuurlijk kun je ook aan de andere kant
beginnen. Misschien zijn velen van ons daar
meer mee vertrouwd. Ik denk aan iemand

Florus Kruyne
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Ont-moeten en ont-dekken
Tijdens de avond in 2019 dat nieuwe leden en vrienden met de kerkenraad kennis maakten raakte Joanneke van
Aller aan de praat met Peter van Dijk over Appreciative Inquiry (AI, waarderend onderzoeken), de methode die
gebruikt zou worden op de Beleidsdag eind 2019. Joanneke gebruikte die methode al op scholen in gesprekken
met secties. Enthousiast bood zij aan om mee te denken over de opzet van de Beleidsdag. Sindsdien maakt zij deel
uit van de werkgroep Beleidsplan 2020-2024 en de uitwerking daarvan. Ik spreek met haar over wat haar in haar
ontdekkingstocht in de RGU heeft geprikkeld.

Beleidsdag
Jarenlang was Joanneke op verschillende
scholen schoolleider. Inmiddels geeft ze
als zelfstandige advies en ondersteuning
aan scholen op het gebied van onderwijs
en Engels. De methode AI zet ze daarbij
regelmatig in, wat vaak veel oplevert. “Ik
voerde bijvoorbeeld gesprekken met een
sectie wiskunde waar het niet zo goed liep.
Zij stapten binnen in de veronderstelling
dat ze van de directie op hun kop zouden
krijgen. Maar ik begon dat gesprek met
de vraag waar ze trots op zijn. Aarzelend
kwam er iets, maar met doorvragen kwamen er uiteindelijk wel zeventien dingen.
Ze wisten daarna heel goed wat er beter
kon en kwamen zelf met verbeterplannen.
Dat gaf veel energie. Zo ging het ook op
onze Beleidsdag. Het bruiste van enthousiasme en leverde veel input voor het Beleidsplan. 60 Geertekerkers besteedden
daar een groot deel van een zaterdag aan.
Het was in veel opzichten prikkelend.”

achter toen we voor de digitale beleidsborrel boekjes gingen versturen. Iemand bij mij
om de hoek, maar ik had geen idee wie het
was. Ik heb toen een kaartje in de bus gegooid met mijn naam en telefoonnummer.
Nog geen 20 minuten later hadden we een
afspraak.”

Vriend

Gemeenschap

Joanneke ontdekte de remonstranten toen
haar jongste zoon in Hengelo vriend werd.
Dat kwam op een goed moment in haar
leven. “Ik besloot eens in de West-Betuwe te gaan ‘kerken’. Alleke ging daar toen
voor, in gewone woorden en op een gewone toon. Dat sprak me aan en ik besloot
ook vriend te worden. Ik ben zooo blij dat
er geen dogma’s zijn en dat je mag zijn en
geloven wat je wilt, zonder oordeel. Dat
geeft me de ruimte die ik nodig heb om te
beleven, te leren en anderen te ontmoeten
in verdraagzaamheid en vrijheid.”
Al 40 jaar woont Joanneke in Culemborg,
maar ze was zich er niet van bewust dat
daar nog meer mensen wonen die aan de
Geertekerk zijn verbonden. “Daar kwam ik

“Ik ben opgegroeid in een vrijgemaakt gereformeerd (artikel 31) gezin. We gingen
zondags naar de kerk en we gingen weer
weg. Er was geen koffie na de dienst, geen
kindernevendienst, de kinderen zaten gewoon in de kerk. Er was geen gemeenschapsbeleven. Ik was een braaf en gehoorzaam kind, deed mijn best om te voldoen
aan wat hoorde en moest. Als kind begrijp je toch al weinig van een preek. Daar
hield ik een standaardreactie aan over om
níet te luisteren. Soms vind ik het nog lastig om mij 20 minuten te concentreren op
een overdenking. Maar wat een openbaring
toen ik Alleke voor het eerst hoorde preken! Zo kan het dus ook. Vaak luister ik tijdens een wandeling of in de auto, op weg

naar mantelzorg, nog eens een dienst na.
Mijn man is actief in de PKN in Culemborg.
Toen wij daar kwamen wonen, ben ik daar
ook vrij lang actief betrokken geweest. Nu
volgen we online samen de zondagdiensten
van de Geertekerk. De taal, toon en inhoud spreken ons beiden aan en geven ons
inspiratie. Daarnaast luisteren we naar de
PKN-diensten.”

Afwisselend
“Als het weer kan, ga ik ook de diensten
in West Betuwe weer bezoeken, in afwisseling met de Geertekerk en de PKN in
Culemborg. Mijn werk legt nu minder beslag op mij. Als je ouder wordt en alles
wat kleiner, is het belangrijk om je meer
te richten op je eigen woonomgeving. Dat
is één van de redenen dat ik wil investeren
in contacten in Culemborg en West Betuwe. Zo ga ik samen met de contactpersonen kijken wat ons kan prikkelen in West
Betuwe. Daar zijn 38 mensen lid of vriend
van de Geertekerk. We kunnen misschien
ook eens verkennen wat we samen met de
vrijzinnige kant van de PKN kunnen doen.”
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Thema: Prikkelend

Kleine dingen
“Van het begin af aan ben ik in de gemeenschap van de RGU meegenomen in het
ont-dekken en ont-moeten. Dat heb ik als
heel prikkelend ervaren. Ik mocht meedoen met het maatjesproject en leerde
zo Mattie van der Slikke beter kennen. Ik
deed mee aan inspirerende gesprekskringen en bijeenkomsten. Maar het zijn ook
vaak kleine dingen, een kaartje met Pasen,

een verjaardagsmailtje, een bezoek van een
predikant. En de uitnodiging voor een interview ervaar ik ook als prikkelend. Alles bij elkaar helpt het mij op mijn ontdekkingstocht naar mijn eigen geloofsbeleving
en hoe ik daar samen met anderen vorm
aan kan geven.”

Kerst of Pasen. Minder afgesleten of geënt
op oeroude tradities. Het gaat minder om
de verhalen dan om de geest, de spirit, van
waaruit we willen leven. Het sprankelende,
levendige, prikkelende en ook spirituele van
Pinksteren spreken mij aan. Daarom vind ik
het ook zo mooi dat we nieuwe leden en
vrienden met Pinksteren welkom heten.”

Pinksteren
“Pinksteren is voor mij betekenisvoller dan

Trudy Schreuder Goedheijt

schien wel saai zijn. Het is wijs om voor
zo’n uitzending rustig na te denken over
het doel van je optreden en wat daarvoor
nodig is om het te bereiken. Niemand
kwetsen en toch prikkelen. Vrolijk, vriendelijk en geduldig blijven, maar niet over je
heen laten lopen. Een hele kunst – balanceren op de gulden middenweg – en niet altijd gemakkelijk. Toch zou prikkelen standaard in ons repertoire mogen zitten zoals
peper en zout een maaltijd smaak kunnen
geven. Jezus zei niet voor niets dat wij het
zout der aarde zijn, toch? Te zout is niet
lekker, maar een snufje is wel nodig.

een middel tot meer smaak. Smaakvollere radio en televisie, maar ook gesprekken
onderling met meer diepgang. Wij hebben
geen hongersnoden of wilde dieren meer
te vrezen, maar evolutie vraagt dat wij af
en toe geprikkeld worden. Even schrikken,
op het puntje van onze stoel. Af en toe op
onze denkbeelden worden bevraagd, ook al
kan het zijn dat ze in de prullenbak moeten.
Misschien ’s nachts in ons warme bed er
over piekeren. Dat is altijd nog beter dan
oorlog, hongersnood of een wild dier. In
veiligheid prikkelen en geprikkeld worden,
in liefde en zachtmoedigheid. Volgens mij
moet het kunnen en mogen we het elkaar
gunnen zodat onze maaltijden vol smaak
zijn. Prikkelt u mee?
Jaap Marinus

Smaakmaker
In een niet-zo-ver-verleden hield ik
een weblog bij met de ondertitel
‘theologisch, prikkelend, actueel’.
Op de inmiddels gesloten website
StaatGeschreven.nl staat nog ons
manifest. En prikkelen deden we daar.
Veilig, achter het scherm. Dat schijnt
tegenwoordig meer te gebeuren op
sociale media. Prikkelen, kwetsen, uitschelden. Dat laatste deden wij nooit,
maar wij hebben weleens mensen gekwetst. Er lijkt een grens te zitten
aan prikkelen. En ligt die dan bij degene die prikkelt of degene die
geprikkeld wordt?

Pleasen
Eerlijk is eerlijk: in mijn leven heb ik te
vaak mensen gekwetst en dat heeft mij geregeld tammer gemaakt dan ik wilde zijn.
Wanneer iemand emotioneel mijn daden
afkeurt, heb ik de neiging in te dammen.
Soms sla ik zelfs door naar behagen, plezieren, pleasen. En dat is zonde, want prikkelen zorgt voor de mooie reacties, de échte verhalen, de ware emoties. Aan pleasen
heeft eigenlijk niemand wat.

Peper en zout
Voor het online symposium ‘Vreemd in
eigen land’ van de Evangelische Omroep*
werd ik gevraagd om tegenover een aantal mensen van de reformatorische gezindte mijn ongezouten mening te geven. Enkel analyseren en duiden van de groeiende
kloof tussen reformatorisch gelovigen en
de rest van (gelovig) Nederland zou mis-
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Smaakvol
Misschien bent u voorstander van naastenliefde, zachtmoedigheid en elkaar proberen
te begrijpen. Ik wil bepleiten dat het een
het ander niet hoeft uit te sluiten. Prikkelen is nooit een doel op zich, maar altijd

*Uitzending op YouTube en de Facebookpagina van de Geertekerk

Als een boom in de gemeenschap
Florus Kruyne staat inmiddels eenendertig jaar in de Geertekerk. 'Staan' is een werkwoord dat voor dominees
wordt gebruikt, maar deze dominee is zeker niet blijven staan. Juist door in beweging en ontwikkeling te blijven, is
deze buitengewoon lange periode voor hem positief gebleven. "Het voelt als een goed huwelijk, al is die vergelijking
misschien een beetje raar", aldus Florus in een gesprek met hem bij zijn afscheid.

Goed werk
“Ik heb in al die jaren wel gesolliciteerd
naar andere functies (docent, fulltime
geestelijk verzorger, pastoraal supervisor),
maar nooit naar een predikantschap in een
andere gemeente. Doordat ik de kleinste
aanstelling heb (40%) en ook mijn plaats wil
innemen, is het lastig geweest het uitdijende werk in te perken. Structureel werkte ik
altijd meer, maar met plezier en vanuit de
wens goed werk te leveren.”

voor je ziel. Thich Nhat Hanh zegt ergens:
‘Wees als een boom’. Een boom doet niets,
maar in de nabijheid van een boom voelen mensen zich goed en doen ze kracht
op. Zo heb ik vaak bij mensen gezeten,
zonder veel te doen. Het is een aansprekend beeld. Een heleboel dingen kan ik niet
oplossen. In het begin wilde ik dat, maar
ik ben met de jaren steeds meer als een
boom geworden: gewoon er zijn met een
open hart en geest.”

Als een boom

Erosie

Als je zo lang op een plek werkt dan laat
je bij vertrek ook een grote erfenis achter. Voor Florus is dat in elk geval ‘aandacht voor de ziel’. “Ik heb ook daarin een
ontwikkeling doorgemaakt. Als je de ziel
verwaarloost, gaat het niet goed met de
geloofsgemeenschap. Het innerlijke is belangrijk, maar ook de verbinding met het
goddelijke en met de ander. Als je gezond leeft, voel je je beter. Dat geldt ook

“Ik ben van nature een soort monnik, maar
ik heb ook de waarde van gemeenschap leren kennen en waarderen. Niets en niemand staat op zichzelf. In religieus-sociale zin hoor ik bij de gemeenschap van de
Geertekerk. Wij zijn tochtgenoten. Daarnaast zijn er andere gemeenschappen waarmee ik mij verbonden voel. Daarom valt
deze coronatijd mij zwaar. Mensen raken
uit zicht. Elkaar ontmoeten is essentieel
om verbindingen te onderhouden. We
moeten het van elkaar hebben, van elkaar
spreken en zien. Dat kan nu niet of nauwelijks en dan ligt erosie van de gemeenschap
op de loer. Aan de andere kant merk ik
dat als er nood is mensen om elkaar heen
gaan staan.”

predikant in cognito zijn. Ik spreek seculiere taal en probeer met mensen in gesprek
te zijn over bijvoorbeeld wijsheidstradities.
Dat willen ze wel horen. Maar de taal van
de kerk is voor hen te kerkelijk.”

Ontroering
“Wat mij vaak heeft ontroerd, zijn al die
verhalen van mensen, bijvoorbeeld in de
oriëntatiegroep, over hoe ze omgaan met
ongemakken van het leven. Ik kan ook ontroerd raken tijdens een gebed of preek.
Dan ben je zelf opener en komen woorden
en sfeer meer binnen. We hebben prachtige mensen in onze gemeenschap die mij op
allerlei manieren ontroeren. Soms geven ze
je iets terug over wat je voor hen hebt betekend zonder dat je het wist. Dat is zo’n
rijke ervaring.”

Herinneringen
“Wat ik niet ga missen, zijn de diensten
waar veel bij komt kijken. Je moet dan zo-

Incognito
“Ik houd van de grote openheid van de
Geertekerk. Alles kon: nooit hoefde ik mijn
plannen of ideeën te verdedigen tegenover
een kerkenraad. Alleen mijn plan voor een
cursus mindfulness, dat moest ik wel uitleggen, maar toen vond men het prima. Onze openheid zit wel verpakt in een liturgische jas. Die past mij, maar ik ontmoet ook
mensen voor wie dat een te grote barrière
is. Ik snap dat. Het is alsof je een product
dat ‘uit’ is in een andere vorm toch probeert te verkopen. In het ziekenhuis kon ik
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veel dingen doen en aan van alles denken.
Ik ben dan behalve predikant ook regisseur.
En die laatste rol ligt mij niet; in zo’n dienst
voel ik me niet op m’n gemak. Wat ik altijd
prachtig heb gevonden zijn de Pinksterdiensten, als er weer een mooie groep mensen
stond die zich aan onze gemeenschap wilde
verbinden.
Het jubileum van onze gemeente in 2007
was voor mij een hoogtepunt. We konden
twee dagen vol vitaliteit en creativiteit presenteren. En natuurlijk de jubilea van Tina
en mij in 2010, toen we beiden 25 jaar predikant waren. Wat een feest was dat! De
kerkenraadsetmalen zijn ook mooie ervaringen geweest. Ik herinner me de eerste
jaren nog goed. Wat hebben we gelachen,
wat was het bruisend en vitaal. En ja, er
was soms ook spanning, maar dat werd opgelost.”

Dankbaar
“Weet je waar ik diep dankbaar voor ben: dat
we als predikanten hier altijd door één deur
konden. Ja, er waren weleens botsinkjes, maar
niet ernstig en altijd oplosbaar. Het is fijn om
goede collega's te hebben en die heb ik hier altijd gehad. Als het stroomt en je elkaar op een

hoger plan kunt brengen, is zo’n predikantenteam meer dan drie aparte mensen. Voor de
muziek in de kerk ben ik ook dankbaar. Onze
cantor-organist heeft een brede scope en kijkt
verder dan zijn eigen toko.”

Rond sterven en dood voel ik mij in mijn
element. Dat geldt natuurlijk niet voor dramatische overlijdens. Die uitvaarten zijn juist
mijn moeilijkste taken geweest. Maar het
werk rond het sterven past mij en dat wil ik
zeker blijven doen buiten de Geertekerk.”

Nog meer herinneringen
“Bij het afscheid van Heine heb ik zoveel
plezier gehad, vooral om de tekst die wij
gemaakt hadden en die hij moest voorlezen.
In de herfst van 2018 was Pieter Dronkers
weggegaan, viel Alleke Wieringa weg en
stond ik er als enige predikant alleen voor.
Dat was zwaar. Gelukkig werd het jubileum
van de cantorij een succes. Dat is dan ook
een kick hoor.
Uitvaarten van oude mensen doe ik graag.

Afscheid

liep heel soepel en voelde natuurlijk aan.
Vorig jaar juli nam ik afscheid van mijn gemeente Vrijzinnig Delft vanwege mijn emeritaat. Straks met het afscheid van Florus
sluiten wij samen een periode van 30 jaar
Geertekerk af. Florus iets meer, ik minder
van 1990- 2010. We zijn steeds samen opgetrokken ieder in een eigen werkveld en
samen als deel van een groter team.
Een predikant is en blijft een voorbijganger, die een eindje met je op wil lopen. Het
gaat daarbij om jouw zoektocht, niet om
een anker wat vooraf al is uitgegooid. Dat
houdt de zoektocht naar de zin van jouw
leven dynamisch maar ook kwetsbaar. Met
steeds dat rustpunt op de zondagmorgen
en andere momenten in gesprek met elkaar
en in de stilte van bezinning onderweg, in
een leven wat veel van ons vraagt.

Ik wens jullie toe dat je elkaar steeds opnieuw ruimte zult geven en zult gunnen.
Maar elkaar ook zult blijven aanspreken,
hoe zit dat bij jou? Ruimte om op adem te
komen bij elkaar, bij jezelf en bij het mysterie wat ons leven draagt. Juist ook straks
als na corona het gewone leven weer zijn
beslag zal krijgen, wetend dat het nooit
meer wordt zoals het was en dat is goed.
Wij blijven in Bunnik wonen en blijven
daarom ook lid van de Geertekerk, vanouds de RGU. Zelf blijf ik als predikant betrokken bij een aantal kleinere geloofsgemeenschappen in de regio. Samen hebben
Florus en ik reis- en schrijfplannen. In dankbaarheid kijken we terug.
Tina Geels

Op zondag 13 juni nemen we afscheid van
Florus Kruyne. Eerst is er om 10.30 uur
een kerkdienst. Deze dienst is te volgen via
de link op de website van de Geertekerk.
Na de dienst is er een informeel gedeelte,
ook voor iedereen digitaal bij te wonen.
Ineke Ludikhuize

Bericht

Voorbijganger
Nog een paar weken en dan geef ik
het stokje, van Alleke overgenomen,
weer door. Nu aan de nieuwe predikanten, Claartje en Lense.
Eind vorig jaar, in mijn beleving alweer een
tijd terug, begon mijn werk als interim predikant. Ondanks corona is het een vol
half jaar geworden want juist digitaal kan
er veel. Met het risico dat je de ene na de
andere Zoombijeenkomst plant. De contacten waren intensief. Ik richtte mij vooral op het pastoraat en reisde door de regio. Veel van jullie heb ik gesproken, thuis
of tijdens een wandeling. Daarnaast was
er de cursus Groene theologie en begeleidde ik met veel plezier het mooie Schilderproject voor de Goede Vrijdag. De samenwerking met Marthe en Florus ver-
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Florus Kruyne ruim 30 jaar ‘in beeld’
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In memoriam
Enny Hoekstra-Sonnega
Op 3 april jl. overleed mevrouw Enny
Hoekstra-Sonnega in de leeftijd van 92
jaar. Na een lang leven met het nodige verdriet én geluk is Enny vredig weggegleden
uit het leven. Ze was gevoelig en verfijnd,
bijna breekbaar als chinees porselein en
tegelijkertijd beschikte ze over een geweldige draagkracht en veerkracht. Wakkerheid, helderheid van geest en een positieve levensinstelling kenmerkten Enny ook.
Verschillende moeilijkheden wist zij dankzij deze kwaliteiten te boven te komen. En
doordat er altijd weer goede mensen op
haar pad kwamen, dat ging hand in hand
met het talent om goede mensen om zich
heen te verzamelen. Het verdriet van kinderloosheid zetten Enny en haar man om in
pleegouderschap; helemaal niet gemakkelijk. Maar haar pedagogisch talent, onvoorwaardelijke en vasthoudende inzet en de
steun van haar man hebben vrucht gedragen. Voor minstens één van wat zij noemde
‘leenkinderen’ zijn zij en haar man de ouders geworden.
Als het ging om haar spiritualiteit dan drukte ze zich altijd voorzichtig uit, vrijzinnigen
eigen. “Er is een oervertrouwen in het leven en het gevoel deel uit te maken van het
universum. Het gaat om de relatie tussen
de mens, de natuur en de goddelijke geest
wat dat dan ook moge zijn.” En ook was er
de ervaring: “Er is iets om me heen wat me
helpt.” Op 13 april was de afscheidsbijeenkomst in Den en Rust. Dat Enny thuis mag
zijn in de schoot van een grenzeloze liefde,
vertrouwd en wijds.
Florus Kruyne

Reny Heetland-Schoeff
Op 3 maart jl. is overleden Morena Gerda
Visa Heetland-Schoeff, door haar geliefden
Reny genoemd, in de leeftijd van 92 jaar.
De uitvaart heeft op 9 maart in besloten
kring plaatsgevonden.
Mevrouw Heetland had een kleurrijke afkomst: Frans, Joods, Bulgaars en Nederlands. Met haar man ging ze mee in zijn
geloofsrichting, de remonstranten. Door
haar volksdanscursussen voor kinderen
en volwassenen werd mevrouw Heetland
onder andere bekend in Bunnik, de plaats
waar ze heel lang gewoond heeft. Ze zat
vol levenslust die aanstekelijk was voor velen. Ze hield ook erg van zingen. Toen haar
stem minder werd richtte zij een koor op
voor ouderen. Met haar temperament en
de tradities van haar voorgeslacht heeft
ze iets moois bijgedragen aan de Bunnik-

se gemeenschap. Zij kon intens van het leven genieten en was zich ook ervan bewust
dat ons leven snel voorbijgaat en dat dít
de dag is om te plukken. Het gedichtje op
haar rouwkaart is een mooie boodschap
aan ons allen.
vandaag is de dag,
hij komt maar één keer
morgen dan is het
vandaag al niet meer.
niet zeuren, geniet
van het leven, het mág
maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag.
Dat Reny mag dansen in het licht.
Aalke Blindenbach en Florus Kruyne

Mededeling
De vaste telefonie van ds. Geels en
ds. Kruyne is opgeheven.
Het oude vertrouwde nummer:
030-2368873 bestaat niet meer.
Uitsluitend mobiel zijn wij voortaan
bereikbaar: ds. Geels op 06-16119206
en ds. Kruyne op 06-15118795.
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Mijn vrijwilligerswerk
'In de vorige Geertebrief deden we een oproep om te vertellen over
Vrijwilligerswerk buiten de RGU. Joost Meijer en Elly Scholten reageerden
daarop met hun verhaal. We houden ons aanbevolen voor meer van deze verhalen in deze nieuwe rubriek: redactie@geertekerk.nl.

Aarden in Utrecht
Sinds vorig jaar doe ik met veel plezier vrijwilligerswerk als bestuurslid bij het tuinierenproject ‘Common Ground Two’. Hierbij
(moes)tuinieren mensen met een vluchtelingenachtergrond samen met inwoners uit de
buurt. Dat gebeurt op twee mooie, groene
en rustgevende plekken in Utrecht, in Oog
in Al en Overvecht. De deelnemers en vrijwilligers werken samen aan een groeiende,
bloeiende tuin en de oogst wordt samen
gedeeld en soms ook samen bereid.

buitenlucht met de handen in de aarde leren deelnemers en vrijwilligers over tuinieren, en ook van elkaars verhaal. Zo krijgt
‘aarden’ op een nieuwe plek echt betekenis.
Eerlijk gezegd heb ik zelf niet zulke groene
vingers, maar er is genoeg organisatiewerk
te doen. Ik richt me vooral op de samenwerking met de betrokken partijen, zoals
de gemeente, fondsen en de beheerders
van de stadstuinen. Daarnaast zijn we als

bestuur, samen met de twee coördinatoren
van het project, bezig om initiatieven van
vrijwilligers in de tuin mogelijk te maken,
zoals samen koken op de tuin. De afgelopen tijd was het uiteraard niet altijd mogelijk om met een grote groep bij elkaar
te komen, toch hebben we een groeiende
groep deelnemers en vrijwilligers die ook
juist in deze tijd graag in de tuin actief is.
Joost Meijer

Ik vind het fantastisch dat er een initiatief
is dat mensen van allerlei culturen op een
ontspannen manier verbindt. Als je aankomt in een nieuw land, na een bizarre reis
waar ik mij weinig bij kan voorstellen, is er
immers weinig bekends om je heen en heb
je te maken met stress. Dan is het zo belangrijk dat er een plek is waar je kan ontspannen en gezelligheid vindt. Daarnaast
kan men oefenen met de Nederlandse taal
en werkervaring opdoen. Al werkend in de

Voor Utrechters, door Utrechters
Taal Doet Meer is een organisatie die eraan wil bijdragen dat Utrechters elkaar
begrijpen en verstaan. Al 30 jaar zorgen
zo’n 1000 vrijwilligers per jaar ervoor dat
Utrechters van elkaar leren en dat taal
geen belemmering vormt om mee te doen
in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is de rode draad. Taal is nodig
om een baan te vinden, met de leerkracht
van je kinderen te praten, naar de huisarts
te gaan, met een computer te werken of je
huiswerk te maken. De organisatie biedt
een groot aantal activiteiten aan, voor
groepjes en individueel, voor alle leeftijden.
Ik spreek met Elly Scholten over haar
vrijwilligerswerk voor Taal Doet Meer.
(www.taaldoetmeer.nl)
“Na mijn pensionering wilde ik graag vrijwil-

ligerswerk gaan doen. Juist niet in de hulpverlening, waar ik jarenlang in werkte. Ik houd
erg van taal en verhalen van mensen vervelen mij nooit. Zo kwam ik bij Taal Doet Meer
terecht. Door coronamaatregelen bleef het
contact aanvankelijk op een laag pitje. Maar
sinds februari begeleid ik nu elke week een
groepje van drie Indiase vrouwen in een
buurthuis in Zuilen. Zij kwamen naar Nederland met hun mannen mee voor werk. Ze

spreken wel Engels, maar willen zelf graag
Nederlands leren. Ik converseer met hen
over alledaagse thema’s, de bibliotheek, de
dokter, de winkel. De vrouwen zijn heel enthousiast en dat maakt mij ook weer enthousiast. Ik bereid het goed voor, maar in contact met hen kom ik op meer ideeën. Mijn
eigen creativiteit en professionaliteit worden
ook aangesproken. Ik merk dat ze gaandeweg
onderling meer contact krijgen, hoewel ze elkaar tevoren niet kenden.
Voor mijzelf zitten er ook leerpunten in,
namelijk veel herhalen en zorgen dat het
tempo niet te hoog ligt. Ik vond mijn eigen
kringetje, zeker in coronatijd, wel erg beperkt worden. Nu zie ik weer meer andere
mensen en daar doe ik inspiratie aan op.”
Trudy Schreuder Goedheijt
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Een bewogen geschiedenis
Aflevering 3:Van ruïne naar oase van rust en inspiratie
“Het leek een droom die werkelijkheid geworden was. Je kwam in zoiets moois terecht met prachtige glas-inloodramen en een uniek doopvont. Vol enthousiasme zijn we aan dit project begonnen en ineens was er zo’n mooie
kerk!” Het kost Ina Bakker-de Koff weinig moeite om terug te keren naar het eerste moment dat ze halverwege
de jaren vijftig de gerestaureerde Geertekerk binnenstapte. Haar enthousiasme klinkt door de telefoon, ze zou wel
urenlang kunnen vertellen over deze roemruchte jaren in de geschiedenis van de Geertekerk. Hoe anders is het een
paar jaar daarvoor, als de bomen letterlijk uit de restanten van de kerk groeien. In deze aflevering gaan we zeventig
jaar terug in de tijd. Een verhaal over hoe een ruïne veranderde in een oase van rust en inspiratie.

Ruïne met bomen
Als je door het jubileumboek ‘375 jaar Remonstranten’ bladert, springt een foto van
3 juli 1954 meteen in het oog. De oude
muren maken de contouren van een kerk
zichtbaar, maar daar houdt het wel mee op.
Het dak ontbreekt, een orgel is niet aanwezig en voor dominee Klaas van Gelder
dient een restant van een muurtje als podium. Achter hem in het koor zijn de bomen
nog zichtbaar, die jarenlang vrij spel hadden
in de ruïne. Vóór de dominee in de ruïne
staan de mensen, die zijn uitgenodigd voor
deze openluchtdienst. Ina Bakker-de Koff:
“Het was een kale bedoening. De meeste
bomen waren eruit. We hoorden de vogels zingen. Een orgel was er niet, maar er
waren koperblazers die ons begeleidden.
Het was een kleine dienst, er is gezongen
en iets over de plannen voor de toekomst
verteld.”
Wat is de reden geweest om de kerk aan
de Kromme Nieuwegracht te verruilen
voor deze ruïne? Je kan je er in deze tijd
moeilijk nog een voorstelling van maken.

Van Kromme Nieuwegracht naar
Geertekerk
In het krantenarchief van Delpher vind ik
opvallend vaak berichten over een mogelijke sloop van de Geertekerk. Het leidt
zelfs tot Kamervragen, waarin door de
KVP gepleit wordt voor behoud van deze
kerk. De sloopplannen leiden ook tot grote
beroering onder de Utrechtse bevolking.
Bij een actiecomité onder leiding van directeur Hulst van het Academisch Zieken-
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huis komen duizenden adhesiebetuigingen
binnen. Het is uiteindelijk ook dit comité
dat de remonstrantse gemeente benadert
als mogelijke gegadigde voor de Geertekerk. De kerkenraad besluit dat aankoop
en restauratie van de vervallen kerk gunstiger uitpakt dan een verbouwing van het
kerkgebouw aan de Kromme Nieuwegracht. In een ledenvergadering verwoordt

predikant Van Gelder het als volgt: “Het
is een keuze voor nieuwe mogelijkheden
tot gemeente-zijn in een cultuurfase waarin
dit steeds minder vanzelfsprekend was met
betrekking tot de kerk en haar plaats in de
samenleving.”

Eerste bezoekers
Op zoek naar de eerste bezoekers van de

nieuwe kerk, word ik getroffen door hun
enthousiasme om hun herinneringen te delen. Gerrit-Jan van Groningen is 15 jaar oud
als de verhuizing aanstaande is. “Ik weet
nog dat ds. Van Gelder ons vertelde dat de
kerk ging verhuizen! Hij drukte ons op het
hart om bij de afscheidsdienst in de kerk
aan de Kromme Nieuwegracht aanwezig te
zijn. Bij thuiskomst vroeg ik aan mijn moeder: ‘Hoe zou zoiets gaan? Hoe kan je zoiets uitbeelden?’ Mijn moeder zei: ‘Dat weet
ik ook niet. Ik zou maar naar de dienst
gaan.’” En zo is de jonge Gerrit-Jan getuige
van een bijzondere overdracht. “Ik zat achter in de kerk en was er diep van onder de
indruk hoe de relikwieën van de kerk met
veel eerbied omhoog werden gehouden en
meegenomen werden naar de nieuwe locatie. De bijbel, een zandloper, kerkboeken.
Ik was volledig confuus.” Hij behoort niet
tot de genodigden voor de eerste kerkdienst in de ruïne van de Geertekerk, maar
kan zich die dag nog wel heugen. “Het was
een kille dag. Ongelukkig weer. Ik weet nog
dat ik tegen mijn ouders zei: ‘Ik hoop maar
dat het geen slecht voorteken is.’”

Een nieuw begin voor een oeroude
dame
Niets minder lijkt het geval. In de Geertebrief van juli 2004 lees ik dat Alex van
Bemmel op die historische 4 juli 1954 op
eigen risico de klok luidde. “We wilden bij
die eerste kerkdienst de klok luiden. Het
gemeentebestuur was tegen, omdat men

bang was dat de hele toren zou instorten.
Maar we zeurden net zo lang tot we toestemming kregen. De gemeente liet zelfs
een nieuwe leren riem aan de klepel bevestigen!” En zo luidt Van Bemmel samen
met Gé van Leusden de klok. “Wie toen
de klok hoorde luiden, begreep dat er voor
deze oeroude dame een nieuw begin was
aangebroken.” In alle verhalen proef ik een
groot beginnersenthousiasme. Vooral de
zogenoemde ‘Jonge gemeente’ (leden tussen 18 en 35 jaar) staat te popelen om aan
de slag te gaan met de restauratie. Een jongerenwerkkamp wordt nog door de aannemer afgeblazen, maar al snel beginnen de

jongeren wel met het rooien van de 120
bomen. Ik word erdoor aangestoken om
naar nog meer verhalen op zoek te gaan
en me verder mee te laten voeren in de
bewogen geschiedenis van de Geertekerk.
Gerard van den Berg
Bronnen
Interviews met Ina Bakker – de Koff en
Gerrit-Jan van Groningen
Jubileumboek 375 jaar Remonstranten in
Utrecht
www.delpher.nl
Geertebrief juli 2004
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Bloemengroet
Hoe kijken we naar de bloemen in de kerk?
Dat kan op allerlei manieren.
Bloemen staan in de kerk omdat het mooi
is. Ze staan er om daarna weggegeven te
worden aan iemand die ze nodig heeft. Degene die ze krijgt, vindt het fijn dat ze in de
kerk gestaan hebben.
In de kerk waarin ik ben opgegroeid stonden geen bloemen. In de kerk ging het over
ernstige zaken, daar pasten geen bloemen.

het wel fijn om te doen zonder dat er al
te veel de nadruk op hoeft te liggen. Soms
heeft het een meerwaarde. Bepaalde kleuren hebben van oudsher een betekenis in
de liturgie. Je ziet het bijvoorbeeld aan de
stola’s van de predikanten: paars in de tijd

Nu vind ik het fijn om de bloemen te verzorgen. In de loop van de jaren heb ik in
de verschillende plaatsen waar ik heb gewoond, samen met anderen, in kleine
groepjes, veel geleerd over de bloemschikkingen en de symbolen. Bloemschikken in
de kerk kun je op verschillende manieren
doen. Ik denk dat alles goed is. Je kunt een
mooi boeket maken met bloemen die je
zelf mooi vindt. Je kunt letten op de soort
bloemen en op de kleur. Symbolisch of liturgisch bloemschikken is ook een mooie
manier. Maar het is niet per se nodig om
zulke schikkingen te maken. Zelf vind ik

vóór Kerst en vóór Pasen, rood bij Pinksteren. In de bloemen kun je die kleur dan
terug laten komen. En als je er een mooi
kleed in die kleur bij legt of hangt, dan
geeft dat met elkaar een mooi geheel.
Veel bloemen hebben een bepaalde betekenis. Ik weet dat klimop met vertrouwen te
maken heeft. Dus dat verwerk ik graag in
een boeket. Niet dat ik die betekenissen allemaal weet, maar als je even googelt, kom
je ze tegen. Sommige bloemen en planten
hebben al een eeuwenoude betekenis.
Wij hebben in de Geertekerk een rooster
van mensen die graag een keer de bloemen
willen verzorgen. Ongeveer 1 à 2 keer in
het jaar ben je aan de beurt. Als je daaraan mee wilt doen, kun je je aanmelden bij
Aalke Blindenbach (blindenbach@xs4all.nl).
En wie het leuk vindt om met een paar
anderen iets extra’s te doen met de
bloemen, kan zich melden bij mij
(finiemollema@gmail.com).
Fien Mollema

Geertekampeer 25 t/m 27 juni
Wegens succes van de afgelopen jaren gaan we de traditie, die Alleke
Wieringa begon, voortzetten: Geertekampeer!
Voor de buitenmensen – of je nu met je
camper, je caravan, je tent of je hangmat
wilt komen – gewoon onder Gods eigen
hemel sterren kijken, vuurtje stoken (als
dat mag) en luisteren naar het eigen geluid van de nacht. We verblijven op Camping De Baankreis op 2 km van het dorpje
Almen, tussen Zutphen en Lochem in de
Gelderse Achterhoek. De camping bestaat
uit twee veldjes die direct grenzen aan het
bos.
Overdag zwemmen, wandelen of een potje
voetbal. Informeel samen zijn, je hoeft ner-
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gens aan mee te doen, samen eten aan een
grote tafel. Misschien is er een gespreksthema (als we dat willen en er aan toe komen). Op zondagmorgen gaan we in Zutphen of Lochem naar de kerk, de gemeente
van Alleke Wieringa.
Graag zelf reserveren bij de camping,

info@baankreis.nl, 0623078639. Doe dit
vanwege mogelijke Corona-drukte bijtijds.
Als je nog specifieke ideeën hebt voor het
weekend of voor een activiteit, laat het ons
weten.
Theodoor Scholte, Maarten Schoonwater
(maarten@schoonwater.org)

Magic world
Beste Maaike, beste Jeep,
Wel of geen corona, ik zie eigenlijk altijd a wonderful world. Tegelijkertijd zie ik ook altijd a sad world en misschien wel bovenal a complicated
world. En op het geboortekaartje van onze jongste dochter schreven we:
‘The little bundle has arrived

ontwikkelen. Dingen die me fascineren, of ze nou mooi, lelijk, moeilijk,

And we are happy to be alive

verdrietig of vrolijk zijn, geven me energie. Ik weet heel goed dat het

In a magic world’

echt niet altijd makkelijk is een emotie ‘om te zetten’ in fascinatie, zodat

From Which I Came / A Magic World, a song by Eels

het een energiegever kan worden in plaats van een energievreter. Sterker nog, soms gewoon even onmogelijk. Ook voor mij. Maar gelukkig,

Tja, alle kwalificaties over onze wereld zijn waar, denk ik. Gelukkig denk

mocht het even niet lukken, sta ik op de één of andere manier na een

ik bijna dagelijks wel bij iets: het leven, mens, dier, natuur, en zeker ook

tijdje altijd weer open voor die magic world. Ik heb eigenlijk niet het idee

cultuur, kunst en menselijke interactie, het is toch magisch. Mijn studie-

dat dit nu anders is dan voor de coronapandemie.

achtergrond en professionele werkzaamheden zijn verbonden aan zoönosen, ziekten die van dier op mens overgaan. Biologie fascineert me

Zo, dat was waar ik aan moest denken toen jij, Maaike, die vraag stel-

en de coronapandemie dus ook. Er wordt al jaren gespeculeerd over

de. Ik geef ‘de pen’ graag door aan Jeep Meesters. Jeep, we hebben sa-

het plaatsvinden van een dergelijke pandemie; een typisch geval van ‘niet

men meegedaan aan het schilderproject in de 40 dagen voor Pasen. In

of, maar wanneer’. Virussen, al lijken ze nu vervelende kleine beestjes,

welk kunstwerk wordt volgens jou a wonderful world mooi verbeeld/ge-

zijn een essentieel onderdeel van ons ecosysteem. Virussen zijn er al

speeld/gedanst?

heel lang en stonden ook aan het begin van de ontwikkeling van ‘hogere
levensvormen’. Door uitwisseling van genetisch materiaal tussen virus-

Lieve groeten, Roosmarijn

sen, bacteriën, en dieren kunnen zich steeds weer levensvormen (door)

Foto: Pixabay
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Diaconale Geluiden en collectes
Project Benin

partij laptops die hij mede dankzij de Geertekerk ontving.

In de vorige Diaconale Geluiden stond al
een item over het Benin-project waar de
Diaconale Commissie bij betrokken is. Dit
jaar zullen we regelmatig aandacht besteden
aan dit project. We spraken met Meriem
Khairoun, bestuurslid van de stichting Meriem Foundation en mede-initiatiefneemster van dit project. Op de foto is zij te zien
tijdens een bezoek aan de kliniek in Benin.
Hoe is dit project ooit begonnen? Hoe ben jij
erbij betrokken geraakt?
Dit project is begonnen toen wij vanuit de
Meriem Foundation voor andere medische
projecten in Benin waren. Wij kwamen in
contact met een vrouwenorganisatie die
ons vertelde over een veel voorkomende medische complicatie bij vrouwen na
de bevalling, genaamd obstetrisch fistula.
Dit probleem heeft grote sociale gevolgen
voor de vrouwen die het overkomt. Meestal worden ze verstoten door hun omgeving. De vrouwen die het overkomt hebben
de financiële middelen niet om een operatie te ondergaan om dit probleem te verhelpen. Daarnaast zijn er ook weinig artsen
die de hersteloperatie kunnen verrichten
in deze regio. Wij hebben toen samen met
een aantal partijen in Nederland de handen
ineen geslagen om ons in te zetten voor
deze vrouwen. Naast de hersteloperatie
willen we ze ook helpen met een betere
toekomst, door ze na de ingreep een reintegratieprogramma aan te bieden, waarbij
ze ook psychosociale steun krijgen en een
vak leren zodat ze financieel onafhankelijk
kunnen zijn.

Wat is de rol van de moskee hierbij?
De moskee is vanuit haar positie betrokken
bij veel sociale projecten, zowel in Nederland als in het buitenland. De moskee was
direct enthousiast over dit project en heeft
zich ook gelijk ingezet en andere partijen
erbij betrokken (zoals de Geertekerk) om
het te laten slagen.

Vanaf een eiland in lockdown allereerst een
warme groet. Ondanks de vele besmettingen
gaat het ons goed. Annet en ik hebben onze
vaccinaties gehad en we voelen ons redelijk beschermd. Eigenlijk had ik dit voorjaar naar Nederland willen gaan. Vanwege corona zit dat
er niet in. Daarom onderstaand
filmpje als dank
voor iedereen
die een bijdrage
heeft geleverd
aan ons laptopproject.

Opbrengsten collectes
Dec

Hoe is de stand van zaken in Benin op dit moment? Gooit corona roet in het eten?
Alle partijen hebben ontzettend hard gewerkt om dit project neer te zetten. We
gaan met een team van artsen en verpleegkundigen in mei naar Benin om de eerste
40 vrouwen te opereren. Ons doel is om
in totaal 120 vrouwen te helpen. Door de
coronapandemie heeft het project helaas
niet eerder kunnen plaatsvinden. Maar in
de tussentijd hebben we veel andere zaken
op afstand kunnen regelen, zoals de inrichting van operatiekamers en de herinrichting
van de afdelingen van het ziekenhuis waar
de vrouwen na de operatie verzorgd zullen
worden tot ze volledig hersteld zijn.
We hopen dat het een succesvolle campagne zal zijn en dat we deze vrouwen nieuwe
kansen kunnen geven. Dit alles was niet gelukt zonder de mooie samenwerkingen en
de inzet die iedereen heeft getoond. Dank
hiervoor namens de Meriem Foundation!

Benin:
NAOMI:
Jan OMDUW:
Feb	Peace Brigades:
Tent of Nations:
Mrt 	Diaconaal Fonds
Roemenië:
Apr Voedselbank:

€
€
€
€
€

538,00
948,00
435,00
506,50
465,00

€ 1.224,50
€ 924,50

Komende collectes
23 mei: Benin (www.meriemfoundation.nl)
6 juni: Villa Vrede (www.villavrede.nl)
4 juli: Kamp Zeist (www.wakezeist.nl)
1 augustus: Stichting OeKU/Bogdan
(www.oeku.wordpress.com/)
22 augustus: INLIA
5 september: Benin (www.meriemfoundation.nl)
Elders in deze Geertebrief vindt u de uitnodiging voor de workshop Geweldloze
Communicatie die de Diaconie organiseert.
Wees welkom om mee te doen!

Bericht uit Curaçao
Luuk van der Wolde stuurde ons onderstaand bericht om te bedanken voor een
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Namens de diaconale commissie,
Arina de Heer

Uitnodiging

Workshop Geweldloze Communicatie
In deze workshop maken we kennis met de
methode van Geweldloze Communicatie
van Marshall Rosenberg. In onze communicatie veroordelen we elkaar voortdurend,
waardoor we afstand creëren in plaats van
verbinding maken. ‘Je bent te laat’, ’je luistert niet’… Hierdoor ontnemen we onszelf
de mogelijkheid om werkelijk met elkaar in
contact te komen. Geweldloze Communicatie is een manier van communiceren op
basis van empathie en behoeften zonder te
veroordelen. Het doel is om meer verbinding en daarmee meer begrip krijgen. Voor
jezelf en voor de ander. Wereldwijd leidt
de methode tot het oplossen en voorkomen van conflicten. Onder deskundige be-

geleiding gaan we hiermee aan de slag. De
twee workshops zijn niet los van elkaar te
volgen. Tijdens de tweede ochtend wordt
dieper ingegaan op het geleerde van de
eerste keer. Er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus geef je snel op!
Data: donderdag 27 mei en woensdag 9 juni
Tijd: 10.30-13.00 uur
Plaats: Geertekerk
Kosten: gratis voor leden en vrienden,
€ 20,- voor beide workshops voor niet-leden/vrienden
Leiding: Diaconale Commissie
Inlichtingen en opgave: Mary Kuiper,
E diaconie@geertekerk.nl, T 06 55893914

Wijkorganisatie

Van het verteluur

Kijk op de wijk, mei
Op zondagmorgen tussen de joggende
mensen door een stille stad fietsen of lopen op weg naar de Geertekerk, wanneer
kan het weer? Velen van ons hebben al een
of twee vaccinaties in het lijf ... De onlinedienst is een prima oplossing. Maar mensen willen eruit, elkaar zien en gezien worden en zingen met het orgel of de piano
in dat prachtige gebouw. Op het moment
van schrijven zijn net de eerste versoepelingen aangekondigd, terwijl de ziekenhuizen en ic’s overvol zijn. Nog maar even volhouden dus en met Pinksteren thuis voor
het scherm zitten.

Middag voor alle contactleden
Ook de jaarlijkse bijeenkomst voor de contactleden op 28 april verliep via zoom. Het
thema ‘levenstestament’ werd door twee
deskundigen – Piet van Leeuwen, oud verpleeghuisarts en Ellen van Leusden van notariskantoor Grafhorst – toegelicht.

Lief en leed
Als u iemand weet die een bloemengroet
verdient, kunt u dit altijd doorgeven aan
de coördinator van de zondagse bloemen-

groeten, Marianne Smits (mariannesmits@
telfort.nl), tel 06 831 71 078.

De kinderen hebben de paasdiensten intensief meegevierd: op Palmzondag kwam
er aan het einde van de dienst een grote
groep kinderen met palmpasenstokken in
de kerk. Het werd een zeer feestelijke optocht, hoewel we natuurlijk wel alle andere
mensen misten.
Op paasmorgen was het helemaal bijzonder. Omdat de paasdienst al eerder opgenomen was, was de kerk leeg en mochten de kinderen eieren zoeken. Even dreigde er één ei achter te blijven, maar toen
Marthe de Vries als laatste de kerk verliet, bleek het zich in haar jaszak te hebben verstopt!

Ledenlijst
Velen van ons zullen zich de Geertegids van
2015 nog herinneren, met achterin die handige alfabetische lijst met naam, adres en
telefoonnummer van alle leden en vrienden
van de Geertekerk. Een dergelijke lijst kan
vanwege de privacywetgeving niet meer
worden verspreid. Een wijklijst is eventueel op te vragen bij het centraal contactlid
van uw wijk/regio. Als u een adres nodig
hebt van iemand buiten de eigen wijk/regio,
is dat op te vragen via rgu@geertekerk.nl.
Tiny de Boer, stuurgroep Wijkorganisatie
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Uit de kerkenraad…
@ Er zijn signalen dat er meer ruimte komt
voor versoepelingen van de coronaregels.
Ook al hebben we elke week een dienst via
de livestream, toch willen we weer graag
fysiek de kerk van binnen zien, mensen
ontmoeten en spreken. Dit betekent voor
de Geertekerk dat er met ingang van 23
mei weer dertig bezoekers in de kerk mogelijk zijn.
23 mei is 1e Pinksterdag en op deze dag
verwelkomen we 23 nieuwe leden en
vrienden. Zij kunnen ieder één persoon
uitnodigen, die bij deze feestelijke dienst
aanwezig mag zijn. Dan zijn we die dag al
aan het aantal van dertig bezoekers.
De volgende zondagen kunnen dan weer
via het reserveringssysteem de diensten
bezocht worden. Hierover volgt nog nader bericht. Dit alles onder voorbehoud.
Mochten er van overheidswege weer beperkingen komen, dan kan dit veranderen.
@ Zoals u gehoord hebt in de dienst van
11 april of via de mail gelezen hebt is de
vervulling van de predikantsvacatures een
feit. Ds. Claartje Kruijff treedt per 1 juli in
dienst en ds. Lense Lijzen per 1 september.
Op de startzondag van 12 september is de
intrededienst.

Ds. Claartje Kruijff

Ds. Lense Lijzen
@ Het is u al bekend, dat ds. Florus Kruyne per 1 juli met emeritaat gaat. De af-

scheidsdienst is op 13 juni ’s morgens om
10.30 uur. De voorbereidingen voor het afscheid zijn in volle gang. Helaas is ook deze
dienst alleen toegankelijk voor genodigden.
@In de afgelopen maanden zijn oriënterende gesprekken gevoerd tussen vertegenwoordigers van onze gemeente en de
Remonstrants Gereformeerde Gemeente
Schoonhoven. Vanuit die gesprekken wordt
gewerkt aan een intentieverklaring, gericht
op uiteindelijke samenvoeging van beide gemeenten. Deze intentieverklaring is unaniem
aangenomen door de Algemene Ledenvergadering, op 22 april jl. Datzelfde is gebeurd in
de gemeente Schoonhoven. Een eventueel
definitief besluit tot samenvoeging zal mogelijk in de ALV dit najaar worden voorgelegd.
@ Voor de instandhouding van ons kerkgebouw is het noodzakelijk dat hier meer
mensen bij betrokken zijn. Daartoe is een
commissie Gebouwbeheer opgericht,
waarin vijf mensen zitting gaan nemen, zodat de instandhouding steviger en explicieter in onze organisatie wordt ingebed. Eén
van de commissieleden is afgevaardigde in
de kerkenraad.
Namens de kerkenraad,
Mattie van der Slikke, secretaris

Uitnodiging

Miniseminar Groene Theologie
Dinsdagavond 25 mei, 20.00 uur. Zowel live als livestream!
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?
Barbara de Beaufort, theoloog en kunstenaar, reageert op Van Montfoort. De natuur en de verwondering zijn belangrijke
thema’s voor haar. Maar ook ons onvermogen om echt in harmonie met de natuur te
leven. Hoe gaan wij daarmee om?
Aan het einde zal De Beaufort een meditatieve werkvorm begeleiden, in samenwer-
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king met harpiste Wendy Rijken, die de
avond ook muzikaal omlijst.

Datum en tijd: dinsdag 25 mei, 20.00
- 22.00 uur.
Het seminar is zowel live als via de stream
bij te wonen. Er mogen dertig bezoekers
komen. Aanmelden – voor live-deelname
of via de stream – met bijgaande QR-code.
Gevraagd wordt
een vrijwillige
bijdrage via de
GIVT-app.

Foto: Barbara de Beaufort

Koffer
Jaren geleden, ruim drie decennia, op een
zondagmorgen in de Geertekerk.
Na afloop van de dienst zie ik in de hal
Wouter, 7 jaar oud, en vraag hem of hij
weet wat er in de koffer zit, die daar pontificaal alleen op de tafel staat.
“Ja”, zegt hij, “daar zit de toga van mijn
vader in”.
“Die is zwart, hè? Dat vind ik eigen-

lijk geen kleur, zo somber, zo deftig, zo
doods. Zullen wij iets anders bedenken?”
Wouter denkt even na en zegt dan opgetogen: “Turquoise met gouden knoopjes”.
Ik vind het een goed idee.
Dan komt zijn vader, Marius van Leeuwen, voorbij en ik spreek hem aan: ”Wij
hebben iets nieuws bedacht”.
Ik kijk naar Wouter, die zegt: “Een nieu-

we toga, turquoise met gouden knoopjes”.
Vader, of nog dominee, reageert niet en
loopt door.
Ik kijk naar Wouter, hoe teleurgesteld is
hij?
Dat valt mee.
Wouter zegt laconiek: “Veranderen is
moeilijk hoor!”.
Stien Hoogerbrugge

Schrijfactie Amnesty International
María, Jani, Joel en Danelly zijn mensenrechtenverdedigers uit Colombia. Samen
met inheemse en boerengemeenschappen komen ze op voor het
milieu en de natuurlijke hulpbronnen in
hun land. Vanwege hun werk worden ze
vervolgd en bedreigd; ze lopen iedere
dag het risico om vermoord te worden.
veertig procent van het Colombiaanse
grondgebied bestaat uit het Amazoneregenwoud. Colombia is qua biodiversiteit het op één na grootste land ter wereld. Maar het is ook het gevaarlijkste

land ter wereld voor milieuactivisten.
Het Colombiaanse Congres moet
daarom de Commissie ter Controle van
Garanties in het leven roepen. Die moet
ervoor zorgen dat milieuactivisten en

mensenrechtenverdedigers als María,
Jani, Joel en Danelly worden beschermd.
Schrijf vóór 1 juli 2021 een brief naar
het Colombiaanse Congres. Roep
de Congresleden op om María, Jani,
Joel en Danelly te beschermen. Een
voorbeeldbrief staat op de website
van Amnesty International onder de
kop ‘acties’. Ga naar www.amnesty.nl/
schrijfactie Colombia.
Werkgroep Amnesty International

23

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

Met ingang van 23 mei kunnen weer 30 bezoekers de diensten in de kerk bijwonen. Op 1e Pinksterdag 23 mei verwelkomen we nieuwe leden en vrienden. Zij kunnen ieder één persoon uitnodigen, die bij deze feestelijke dienst
aanwezig mag zijn. Dan zijn we die dag al aan het aantal van 30 bezoekers.
De volgende zondagen kunnen we dan weer aanmelden voor een zondagse
dienst via het reserveringssysteem. Hierover volgt nog nader bericht. Dit alles is onder voorbehoud. Het kan veranderen als er van overheidswege weer
beperkingen komen.
Online blijven de diensten 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 10.30 u tenzij anders vermeld.
16 mei ds. Marthe de Vries
23 mei	Pinksteren, ds. Florus Kruyne en
ds. Marthe de Vries. Verwelkoming
van nieuwe leden en vrienden
30 mei	ds. Johan Goud, Den Haag
6 juni 	ds. Tina Geels. Laatste dienst van
haar waarnemingsperiode
13 juni 	Afscheidsdienst ds. Florus Kruyne
20 juni ds. Marthe de Vries
27 juni 	ds. Tom Mikkers, Vrijzinnigen
Wassenaar
4 juli	ds. Petra Galama, geestelijk
verzorger Amphia Ziekenhuis
11 juli	ds. Marthe de Vries, laatste keer
verteluur
18 juli	Geen Do-Re dienst, voorganger
nog onbekend
25 juli	Geen Do-Re dienst, voorganger
nog onbekend
1 aug	ds. Arend van Baarsen, geestelijk
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verzorger LUMC
8 aug	ds. Arend van Baarsen, geestelijk
verzorger LUMC
15 aug ds. Claartje Kruijff
22 aug ds. Pieter Korbee, Alkmaar
29 aug ds. Marthe de Vries
5 sept	drs. Esther van der Panne, student
aan het Seminarium
12 sept	Intrededienst ds. Claartje Kruijff
en ds. Lense Lijzen. Tevens startzondag.
Remonstrantse werkgroep
West-Betuwe
RK kerk H. Gregorius, Kornedijk 3,
4116 CE Buren
De aanvangstijd is 11.00u!
23 mei
6 juni
jul/aug
5 sept

Pinksteren, ds. Tina Geels
ds. Marieke Fernhout, Arnhem
vakantie
Startzondag, ds. Marthe de Vries

Ds. F. Kruyne
Arie van den Heuvelstraat 29,
3981 CT Bunnik
E: fkruyne@planet.nl
T: 06-15118795
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
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-out: Jos Verdegaal, Houten
De volgende Geertebrief verschijnt 4 september 2021. Kopij
inleveren uiterlijk op maandag
16 augustus 2021 vóór 12.00 uur.

