PROGRAMMAGIDS
VOL INSPIRATIE
GEERTEKERK
2021-2022

programmagids vol inspiratie geertekerk 2021-2022

programmagids vol inspiratie geertekerk 2021-2022

INHOUD
JE WEET NIET WAT JE HOORT
WELKOM BIJ DE REMONSTRANTEN

6
8

CURSUSSEN

Van kaft tot kaft?!
Een zinvol leven
Geloven in verbinding
Oriëntatiecursus
Stervelingen onder elkaar

11
11
12
12
13

EENMALIG

Disclaimer
Het is goed mogelijk dat corona ook in
2021 – 2022 zal zorgen voor beperkingen
en wijzigingen in het programma. Houd
daarom de website www.geertekerk.nl en
de Geertebrief in de gaten.
Daarnaast kan het ook zijn dat er in de
loop van het seizoen door de komst van
de nieuwe predikanten ds. Claartje Kruijff
en ds. Lense Lijzen nog cursussen en
activiteiten toegevoegd gaan worden aan
het programma. Dus ook hiervoor is het
belangrijk om geregeld te kijken op
www.geertekerk.nl en in de Geertebrief.
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NB. Voor cursussen en een aantal gespreksgroepen wordt van deelnemers die
geen lid of vriend van de RGU zijn, een financiële bijdrage gevraagd. Mocht dit
voor u een probleem zijn, aarzel dan niet dit aan te geven bij de coördinator of
leiding van de cursus.
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JE WEET
NIET WAT JE
HOORT!
programmagids vol inspiratie geertekerk 2021-2022

Welkom leden en vrienden van de Geertekerk, belangstellenden en
toevallige lezers.
Het afgelopen jaar zijn we allemaal, noodgedwongen, opgesloten
geweest in onze eigen corona-bubbel: een beperkte groep van
mensen, familie, vrienden, die je live zag en voor de rest alles
online. Zo ook de diensten in de Geertekerk en een aantal van onze
activiteiten. Helaas konden er ook veel kringen en activiteiten door de
geldende beperkingen niet doorgaan.
Aan het begin van het nieuwe programma-seizoen in de Geertekerk
zijn onze bubbels weer opengebroken. De vaccinaties stellen ons in
staat om gewoon weer bij elkaar te komen, te zingen in de diensten,
koffie te drinken na de kerk en vooral ook weer de kringen en andere
activiteiten op te pakken. Wij hopen dat dat zo kan blijven.
Maar corona heeft wel scherpe scheidslijnen in onze samenleving
zichtbaar gemaakt. Deze polarisatie was al gaande maar in het
afgelopen jaar zijn verschillende groepen nog scherper tegenover
elkaar komen te staan. Doordat we elkaar niet meer lijfelijk
tegenkwamen en vooral ook doordat de onlinewereld zo belangrijk is
geworden, lijken de muren tussen die verschillende groepen steeds
hoger te worden.
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Hoe komen we dan met elkaar in contact, hoe bereiken we
elkaar? Een ander te bereiken begint eigenlijk met luisteren:
luisteren naar wat de ander beweegt, wat hem bezighoudt,
waar zij zich zorgen over maakt of wat haar blij maakt. Je
weet niet wat je hoort, als je je openstelt voor de mensen om
je heen. Zelfs vrienden die je goed kent, kunnen soms nog
heel verrassende dingen laten zien en horen. Laat staan de
mensen waar je normaal gesproken niet zo snel contact mee
zult hebben.
Luisteren, openheid naar de ander is ook een basishouding
in een religieuze gemeenschap: de dagelijkse gebeden in het
jodendom beginnen met het woord ‘luister!’, evenals het grote
werk van de Perzische soefi-mysticus Rumi. Ook zijn eerste
woord is ‘luister!’. Daaruit kan de ontmoeting ontstaan: met
de ander, met je zelf, met de stilte in jezelf.
In ons programma zoeken we op verschillende manieren
naar die ontmoeting: in de vaste kringen en groepen die er
zijn, waarin het openstaan voor elkaar van oudsher centraal
staat, maar ook in de miniseminars, zoals in november,
waarin we op een andere manier leren luisteren, bijvoorbeeld
naar lichaamstaal en in de diaconale activiteiten van onze
gemeente waarin oog en oor is voor groepen die meestal niet
gezien en gehoord worden.
Doe mee met een van deze activiteiten en je weet niet wat je
hoort!
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WELKOM BIJ DE
REMONSTRANTEN
GELOOF BEGINT BIJ JOU

Voor de Remonstranten is wat je
gelooft of niet gelooft iets heel
persoonlijks. Iedereen gaat daarin
zijn of haar eigen weg: door wat je
van huis uit hebt meegekregen, door
wat je in het leven meemaakt, door
de mensen en de tradities die je hebt
ontmoet. Wij bieden graag ruimte aan
die verscheidenheid: of je nu grote
twijfels hebt bij het geloof, of dat je
juist sterk het gevoel hebt dat je je
gedragen weet; of je je laat leiden
door de bijbelse verhalen of juist
door filosofische denkers, andere
religieuze tradities of de natuur. Het
maakt dat in onze gemeente en in het
predikantenteam vele schakeringen
vindbaar zijn.
Ondanks dat geloven persoonlijk is, is
het mooi om met anderen daarover in
gesprek te zijn. Door je te laten verrassen door wat anderen denken, geloven
of vragen, verdiepen vaak ook je eigen
opvattingen. Door met elkaar stil te
zijn, te zingen, te delen kun je aan iets
raken dat niet met woorden te vatten
is. Er zijn veel verschillende manieren
om dat in onze gemeente te doen: in
de kerkdiensten, maar ook in de cursussen, de rituelen en andere dingen
die er in de gemeente gebeuren.
8

IEDEREEN WELKOM

Vanuit een traditie van vrijheid en
verdraagzaamheid staan wij open
voor iedereen: ongeacht waar je
vandaan komt, wat je religieuze
of niet-religieuze achtergrond, je
geslacht, je seksuele geaardheid ook
is. Die diversiteit vieren wij graag,
zoals bijvoorbeeld rond 11 oktober
(Coming Out Day). Dan vieren wij
Coming Out Sunday om de seksuele
diversiteit te vieren, in het besef dat
dat helaas nog lang niet overal kan.

EÉN OP ÉÉN

Je kunt altijd een persoonlijk
gesprek met een van de predikanten
aanvragen. In dit strikt vertrouwelijke
gesprek kun je je vragen, zorgen,
verdriet delen met de predikant.
Zij zijn professioneel geschoold in
luisteren, vragen stellen en raadgeven,
als dat nodig mocht zijn.
Onze predikanten zijn telefonisch
en per e-mail te bereiken om een
afspraak te maken. Zie achterin dit
boekje. Ben je geen lid of vriend
van onze gemeente: ook dan kun je
een gesprek aanvragen. Mochten
er vervolgafspraken nodig zijn, dan
vragen wij je om een bijdrage naar
draagkracht.

RITUELEN

Een geloofsgemeenschap is een plek
om het leven te delen, de verdrietige
momenten, maar ook de vreugdevolle.
doop De geboorte van een nieuw
leven is iets bijzonders, wat je met
grote blijdschap en dankbaarheid kan
vervullen. Als je dat wilt vieren met
een doop kan dat bij ons.
Vanuit het besef dat ieder zijn eigen
weg in het geloof gaat, zal een kind
dat bij ons gedoopt wordt, niet
als dooplid geregistreerd worden.
Het is belangrijk dat je kind vrij
is om later zelf zijn of haar eigen
levensbeschouwing te kiezen.
Ter voorbereiding op de doopdienst
zijn er een aantal gesprekken met
de predikant die de dienst leidt, en
eventueel met andere doopouders die
in dezelfde dienst hun kindje willen
laten dopen. Daarbij is er ook alle
ruimte voor verschillende belevingen,
wanneer bijvoorbeeld een van beide
ouders niet religieus is, of bij een
andere religieuze traditie hoort.
Je kunt ook zelf het verlangen hebben
om, als je nog niet eerder gedoopt
bent, gedoopt te worden. Dat is
een mooi en betekenisvol ritueel,
waar we graag ruimte voor maken.
Je kunt je hiervoor opgeven bij een
van de predikanten. We bereiden
in samenspraak de doop en de
kerkdienst voor.
trouw Wanneer je je relatie wilt
laten inzegenen, dan ben je van harte

welkom. Al sinds 1986 is er in ons
kerkgenootschap uitdrukkelijk ruimte
voor alle soorten relaties. Samen met
een van de predikanten bereiden jullie
deze speciale dienst voor, waarin
zeker ook ruimte is voor de verschillen
die er kunnen zijn op het gebied van
levensbeschouwing.
rouw Wanneer het einde van het
leven zich aankondigt, zijn onze
predikanten beschikbaar om samen
met jou en je dierbaren deze laatste
weg te gaan. Zij zijn ervaren stervensbegeleiders en hebben veel ervaring
met vragen rondom euthanasie en
palliatieve sedatie. Onze predikanten
zijn beschikbaar om mee te denken
over het vormgeven van de uitvaart.
Soms wil je dit al bij leven door
denken, soms zijn het de vragen waar
nabestaanden voor komen te staan.
Je kunt hen vragen om mee te helpen
om de uitvaart vorm te geven. Dit kan
in de Geertekerk, een uitvaartcentrum
of elders. Er wordt uiteraard altijd
rekening gehouden met de al dan niet
religieuze wensen en diversiteit aan
achtergronden in je familie.
anders Soms is er een andere
gebeurtenis in het leven te gedenken
of te vieren, bijvoorbeeld een
scheiding of de herbevestiging van
een trouwbelofte. De predikanten
kunnen met je bedenken hoe je dat
in een betekenisvol ritueel vorm zou
kunnen geven.
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de tafel is open In onze kerkdiensten vieren we maandelijks het
‘avondmaal’, een symbolische maaltijd, met brood en wijn, waarbij
we ons laten inspireren door Jezus van Nazareth. Hij riep ons op
om met elkaar te delen, om oog voor elkaar te hebben en om in
die gemeenschap van verscheidenheid ons met elkaar verbonden
te weten. Aan deze maaltijd is iedereen welkom, of je nu bij de
gemeente hoort, of bij een andere kerk of juist helemaal nergens bij.
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CURSUSSEN
VAN KAFT TOT KAFT?!

In deze kring verdiepend bijbellezen kom je meer te weten over de rijke
achtergrond van de bijbelteksten en over de verschillende manieren waarop je
zo’n tekst kan lezen. We gaan echter vooral ook met elkaar in gesprek over wat
deze teksten nu met ons doen. Dit jaar verdiepen wij ons in de psalmen. Van
diepe dankbaarheid tot volstrekte wanhoop, van woede tot innerlijke vrede, van
ongeloof tot diep geloof: ons hele leven wordt door de psalmisten bezongen.
dag en data donderdag 23 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari,
24 februari, 31 maart, 28 april tijd 10.00 – 12.00 uur plaats Geertekerk, Zuid
Foyer kosten €25, gratis voor leden en vrienden van de RGU leiding
ds. Marthe de Vries informatie en opgave Alkelien Ignatius,
a.ignatius@hccnet.nl, 030 288 6371

EEN ZINVOL LEVEN

Na zijn uiterst succesvolle boek de Zin van het leven komt Fokke Obbema in
september met een opvolger: Een zinvol leven – de mens en zijn verhaal. In
deze bijeenkomsten gaan wij met elkaar in gesprek naar aanleiding van wat
Obbema ons biedt en van onze eigen verhalen. Wij hopen deze cursus te
kunnen besluiten met een avond met Fokke Obbema zelf.
dag en data woensdagavond 3, 10 en 17 november. In de laatste week van
november, begin december een avond met Fokke Obbema tijd 20.00 – 22.00
uur plaats Geertekerk, Bovenkamer kosten €25, gratis voor leden en
vrienden van de RGU (excl. entree lezing Obbema) leiding
ds. Marthe de Vries informatie en opgave marthedevries@dds.nl,
06 22 325 913

10

11

programmagids vol inspiratie geertekerk 2021-2022

GELOVEN IN VERBINDING. DE WERELD VAN OPPERRABBIJN
JONATHAN SACKS

Wat kan ons in de westerse samenleving weer met elkaar verbinden?
In zijn laatste boek Moraal gaat de Britse oud-opperrabbijn Jonathan
Sacks (1948-2020) op zoek naar een hernieuwde, gemeenschappelijk
morele basis. Dit zoeken doet hij niet in het luchtledige maar vanuit zijn
joodse achtergrond. Welke levende bouwstenen – in woord en doen –
reikt hij ons daarbij aan? Naast een algemene inleiding zullen we drie
hoofdstukken bespreken waarmee we van het ‘ik’ weer naar het ‘wij’
gaan.
dag en data woensdagavond 2 en 16 februari, 9 en 23 maart
tijd 19.30 – 21.30 uur plaats Geertekerk kosten €25, gratis voor
leden en vrienden van de RGU leiding ds. Lense Lijzen informatie
en opgave lensejlijzen@gmail.com, 06 40 070 518

ORIËNTATIECURSUS

Geloven begint bij jou. Dat is de slogan van de Remonstranten. Maar
wat begint er dan? En wat zijn nu precies de Remonstranten? De
Oriëntatiegroep biedt je de gelegenheid om kennis te maken met de
Remonstranten, met hun manier van geloven, maar vooral ook om met
je mededeelnemers in gesprek te gaan over wat voor jou belangrijk
is. Hoe kijk je tegen de bijbel aan? Wat is voor jouw spirituele groei
belangrijk? Is je beeld van God in de loop van de tijd veranderd? Hoe
zie je Jezus? En hoe zit die remonstrantse gemeente eigenlijk in elkaar,
waar staan zij voor? Uiteindelijk komt ook de vraag aan de orde, in alle
vrijheid, of je zelf vriend of lid van de Remonstranten wilt worden.
De Oriëntatiecursus wordt dit jaar begeleid door ds. Marthe de Vries,
maar de beide andere collega’s zullen ook ieder een avond meedoen.
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STERVELINGEN ONDER ELKAAR

In het voorjaar zullen op drie verschillende locaties bijeenkomsten
worden georganiseerd rondom het thema ‘Sterven in vertrouwen’. Het
zal dan steeds gaan om twee middagbijeenkomsten.
Onder leiding van één van de predikanten, samen met oud hospice-arts
Piet van Leeuwen en oud hospice-verpleegkundige Willy Steenbrink
kan vrijuit gesproken en nagedacht worden over onderwerpen als: Hoe
kijk ik naar het allerlaatste stukje van het leven? Wat kan ik daarvan
verwachten en wat moet ik daar wel of niet bij vrezen? Durf ik te
vertrouwen op de steun en de zorg die mij dan geboden zal worden? Of
moet ik uitgebreid mijn wensen overwegen en laten vastleggen?
Hoe zit het met mijn wensen over mijn uitvaart? Met wie zou ik mijn
twijfels, mijn wensen en mijn zorgen het liefste bespreken? En, last but
not least: hoe ziet sterven er voor mij uit? Een sprong in het duister of in
het licht?
dag en data worden nader bekend gemaakt tijd 14.30 – 16.30 uur
plaats de cursus wordt op drie locaties gegeven in Schoonhoven
Utrecht en Bilthoven kosten €25, gratis voor leden en vrienden van
de RGU leiding Piet van Leeuwen, Willy Steenbrink en een van de drie
predikanten informatie en opgave pietwvanleeuwen@gmail.com,
06 10 126 466

dag en data dinsdag 15 en 29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei
Op vrijdag 3 juni is er een feestelijke avond met de kerkenraad.
Op zondag 5 juni worden de nieuwe leden en vrienden verwelkomd
in de Pinksterdienst. tijd 20.00 – 22.00 uur plaats Geertekerk,
Bovenkamer kosten €25, gratis voor mensen die al lid of vriend van de
RGU zijn. leiding ds. Marthe de Vries informatie en opgave
rgu@geertekerk.nl, 06 22 325 913 (Marthe de Vries)
12
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EENMALIG
MINISEMINARS

Twee bruisende informatieve en interactieve avonden waarop een
actueel thema vanuit onverwachte hoeken wordt belicht. Avonden
waarin de muzen het thema kleur en/of klank geven en waarin
onderling gesprek tot ontmoeting en verdieping leidt. De eerste avond
is op 9 november, de tweede op een dinsdagavond in maart. De exacte
datum zal op www.geertekerk.nl komen te staan. Hier kan je ook
kaarten bestellen. Ga naar www.geertekerk.nl voor actuele informatie
en het bestellen van kaarten.

MINISEMINAR ‘HET LUISTERLAB’

dinsdag 9 november 20.00 – 22.00 uur in de Geertekerk
Op deze avond wordt de Geertekerk een heus laboratorium waarin we
gaan onderzoeken wat er gebeurt als we luisteren. Praktisch filosoof
Wouter Belier helpt ons om de juiste vragen te stellen, door ons een
socratisch gesprek te laten voeren. Theatermaker Margit Odems leert
ons in een workshop om niet alleen met onze oren maar ook met onze
ogen te luisteren. Zij laat ons het belang van lichaamstaal ervaren.
Geluidskunstenaar Elise ’t Hart nodigt ons uit om onze oren op scherp te
zetten en ook naar al die andere geluiden in ons leven te luisteren.
Je weet niet wat je hoort op deze avond!

MINISEMINAR ‘KORTSLUITING’

een dinsdagavond in maart 20.00 – 22.00 uur in de Geertekerk
‘Zullen we dit even kortsluiten?’ met dit zinnetje wordt vaak bedoeld
dat we even een aantal dingen op elkaar afstemmen. Een simpele
beweging naar elkaar toe, gewoon om even iets te regelen. En dat in
een samenleving waarin heel veel communicatie juist tot kortsluiting
leidt. Verschillende groepen die elkaar niet kunnen bereiken, elkaar niet
snappen, die dingen zeggen die de verwijdering alleen maar scherper
lijken te maken. Over kortsluiten en kortsluiting, over samenleven en
hoe dat kan schuren gaat dit miniseminar.
De programmacommissie is druk bezig met het aantrekken van een
aantal aansprekende en prikkelende gasten.
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ARMINIAANSE MAALTIJD

Dit najaar organiseren we weer de Arminiaanse maaltijd, geheel verzorgd
door de Diaconale Commissie. Het is een mooie gelegenheid om elkaar
te ontmoeten. De opbrengst is voor het Smulhuis, waar daklozen tegen
een geringe bijdrage een warme maaltijd ontvangen.
dag en datum zaterdag 16 oktober tijd 18.00 uur plaats Geertekerk
kosten nog niet bekend leiding Diaconale Commissie informatie
en opgave Mary Kuiper, diaconie@geertekerk.nl, 06 55 893 914

DINER PENSANT ‘VRIJHEID ONDER DRUK’

Een culturele en culinaire avond over een belangrijk thema: ‘vrijheid
onder druk’. Staat onze vrijheid onder druk, nu we, voor een effectieve
corona-bestrijding, soms wel heel veel persoonlijke vrijheid inleveren,
nu er een steeds grotere verharding lijkt op te treden in de samenleving
en mensen zich niet meer betrokken lijken te voelen?
Paul Scheffer (publicist en hoogleraar Europese Studies aan de
Universiteit van Tilburg), Enis Odaci (voorzitter Humanislam, redacteur
bij Volzin, magazine voor religie en samenleving) en Laurens ten Kate
(bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme, Universiteit
voor Humanistiek Utrecht) gaan met elkaar in gesprek over deze
vragen. Muziek van het kwartet van Jan Marten de Vries, catering is in
handen van onze vaste cateraar Heirloom.
De avond wordt georganiseerd door de Stichting Stimulering Vrijzinnig
Gedachtengoed, de SSVG, een samenwerking van Vrijzinnigen
Nederland, Doopsgezinden en Remonstranten.
dag en datum vrijdag 5 november tijd 18.00 uur tot ongeveer 20.30
uur, inloop vanaf 17.30 uur plaats Geertekerk kosten €45 inclusief
driegangen-diner en wijn. Tarief voor studenten €25 informatie en
opgave Wies Houweling, ssvg2013@gmail.com

15
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VRIJZINNIGE ONTMOETINGSDAG: ALLEDAAGSE SPIRITUALITEIT
Ieder jaar organiseert de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten een
ontmoetingsdag voor vrijzinnigen en die staat dit keer in het teken van
alledaagse spiritualiteit: het gevoel dat je plotseling wordt opgetild
uit het alledaagse en iets ervaart van het hogere. Het kan je zomaar
overkomen. Op de ontmoetingsdag gaan we het spirituele gesprek
oefenen, luisteren we naar mooie muziek en legt cabaretier Thjum de
link tussen spiritualiteit en humor. Tijdens de dag wordt ook een boek
met verhalen over alledaagse spiritualiteit gepresenteerd.
dag en datum zaterdag 6 november tijd 10.00 – 16.00 uur plaats
Geertekerk kosten €20 (inclusief lunch en inclusief boek over
alledaagse spiritualiteit) leiding VVP Nederland informatie en
opgave vrijzinnig.nl, info@vrijzinnig.nl, 030 880 1497

SYMPOSIUM KSGV ‘VAN ALLE MARKTEN THUIS.
LEVENSBESCHOUWELIJKE DIVERSITEIT IN DE ZORG VOOR ZIN’

Mensen geven steeds meer op individuele wijze zin aan hun bestaan,
los van herkenbare levensbeschouwelijke tradities. Dat is ook zichtbaar
in de wereld van de zorg, waar geestelijke verzorging zich ontwikkeld
heeft van pastoraat tot zorg voor zin- en levensvragen. Onderzoekers
en praktijkbeoefenaars beschrijven deze nieuwe vorm van geestelijke
verzorging en gaan in op vragen als: Hoe krijgt de dialoog tussen
verschillende levensbeschouwingen concreet gestalte in de zorg? En
welke rol spelen spiritualiteit en levensbeschouwing in de zorg van
artsen, verpleegkundigen en psychologen/psychiaters?
dag en datum vrijdag 12 november tijd 13.00 – 17.30 uur
plaats Geertekerk kosten €30 voor leden en vrienden van de RGU;
niet-leden €65, studenten €15 organisatie KSGV (Studiecentrum
voor levensbeschouwing en geestelijke gezondheid) informatie en
opgave ksgv.nl of via: ksgv@ksgv.nl
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ADVENTSLUNCH ‘GAST AAN TAFEL’

Op de derde Adventszondag organiseert de Diaconale Commissie
een Adventslunch. Thema: gast aan tafel. Nodig gerust iemand uit!
Dat kan natuurlijk ook iemand zijn die je anders niet zo snel zou
vragen. De opbrengst is voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in het
Detentiecentrum A.Z.C. Zeist.
dag en datum zondag 12 december tijd 14.00 uur plaats in overleg
kosten nog niet bekend leiding Diaconale Commissie

BUURKERKENLUNCH UTRECHT CENTRUM

Al 20 jaar onderhouden 7 kleine Utrechtse binnenstadkerken een
inspirerend overlegverband. Hoogtepunt in het jaar is de Week van
Gebed voor de Eenheid van de Christenen, die dit jaar van 16 tot en met
23 januari loopt. We hopen dit jaar wel een gezamenlijke zondagsdienst
te kunnen vieren, die de laatste keer door de coronacrisis niet door kon
gaan. Aansluitend wordt de traditionele Buurkerkenlunch gehouden,
waar we met het thema van de Week als leidraad samen eten en met
elkaar in gesprek gaan.
dag en datum zondag 16 of 23 januari (houd de website in de gaten)
tijd kerkdiensttijd en aansluitend lunch plaats Geertekerk of een
van de andere Buurkerken (zie www.geertekerk.nl) kosten collecte
leiding het Buurkerkenoverleg informatie en opgave
Judith Fournier-Moesman, judithmoesman@gmail.com, 06 45 047 817

BENEFIETACTIVITEIT VOOR HET BENINPROJECT VAN DE
MERIEM FOUNDATION

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, besteden we aandacht
aan het Beninproject. Samen met de gemeenschap van de Omar Al
Farouqmoskee steunt de diaconie van de Geertekerk het project ten
behoeve van een medische ingreep bij jonge vrouwen in Benin na een
gecompliceerde bevalling. Daarnaast biedt de Meriem Foundation deze
vrouwen ook een re-integratietraject waardoor ze onafhankelijk verder
kunnen leven.
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dag en datum dinsdag 8 maart tijd 18.00 uur (onder voorbehoud)
plaats Geertekerk kosten nog niet bekend leiding Diaconale
Commissie informatie en opgave Mary Kuiper,
diaconie@geertekerk.nl, 06 55 893 914

SPIRITUELE
OEFENPLAATSEN

DE VRIJZINNIGE LEZING 2022

SLOW FOOD: RUIMTE VOOR GESPREK, ORIËNTATIE EN GEBED

Jörg Lauster over transcendentie en kunst
De Duitse liberale theoloog Jörg Lauster (geb. 1966) is hoogleraar
in München. In zijn werk staat vooral de ervaring van transcendentie
centraal, zoals die bijvoorbeeld gevoeld kan worden bij het kijken naar
kunstwerken. Hij betoogt dat een ervaring van transcendentie licht
werpt op het bestaan en de religie in staat stelt om bij te dragen aan de
duiding van het leven. De lezing is in het Engels.
dag en datum vrijdag 25 maart tijd 20.00 – 22.00 uur (ontvangst
vanaf 19.30 uur) plaats Geertekerk kosten €10, €5 voor leden en
vrienden van de Geertekerk informatie en opgave
devrijzinnigelezing.nl

MIDZOMERNACHT FESTIVAL

Op Midzomernacht gaan de deuren van de Geertekerk wagenwijd open.
Laat je verrassen en betoveren door muziek, theater en beeldende kunst.
Houd voor het precieze programma de website en onze socials in de
gaten!

Een schrijverscollectief van joodse, christelijke en islamitische
theologen heeft zich in 2017/2018 in het Onze Vader verdiept. Er werd
onderling nagedacht over de zeven kernregels van dit eeuwenoude
gebed. Eerlijke gesprekken over eigentijdse en tegelijk tijdloze thema’s
en grote vragen volgden. Gezamenlijk schreef deze groep het boekje
Slow Food. Hopelijk komen wij straks, met dit boekje als leidraad,
met elkaar tot een dieper verstaan én oefening van dit gebed dat al
eeuwenlang een oriëntatiepunt blijkt voor wat belangrijk is.

dag en data dinsdagavond 18 januari, 25 januari, 8 februari en 15
februari tijd 19.30 – 22.00 uur plaats Geertekerk kosten €25, gratis
voor leden en vrienden van de RGU. Graag aanschaffen: Het boek Slow
Food, Broodnodige gesprekken over het Onze Vader, onder redactie van
ds. Claartje Kruijff. Eventueel kun je het boek ook digitaal (via Claartje)
toegestuurd krijgen of een exemplaar van haar lenen. Voordat we aan
deze avonden starten krijgt u een mail ter voorbereiding. leiding
ds. Claartje Kruijff informatie en opgave claartjekruijff@ziggo.nl,
06 41 526 666

dag en datum dinsdag 21 juni tijd ’s avonds plaats Geertekerk
kosten nadere details volgen informatie en opgave
www.geertekerk.nl

GEERTEKAMPEER

De Geertekampeer kan niet meer ontbreken in het programma
van de RGU. Al voor de vijfde keer zal aan het begin van de zomer
een kampeerweekend georganiseerd worden op een mooie plek
in Nederland. Via Geertekerk.nl en de Geertebrief kan je t.z.t. alle
informatie vinden.
18
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WORKSHOP GEWELDLOZE COMMUNICATIE

WORKSHOP HEILIGE NACHTEN

dag en data donderdag 18 november en 2 december 2021 tijd
10.30 – 13.00 uur plaats Geertekerk, Zuidfoyer kosten €20, €10
voor leden en vrienden van de RGU leiding Diaconale Commissie
informatie en opgave Mary Kuiper, diaconie@geertekerk.nl,
06 55 893 914

dag en data dinsdagen 14 december, 21 december, 11 januari tijd
19.30 – 21.30 uur plaats Geertekerk deelnemers max. 10 – 12
deelnemers kosten geen leiding Toon Franken en Doorle Offerhaus
informatie en opgave offerhausd@gmail.com, 06 50 159 101

Wegens groot succes bieden we deze workshop nogmaals aan. We
maken kennis met de methode van Geweldloze communicatie van
Marshall Rosenberg. Geweldloos communiceren houdt in: naar elkaar
luisteren zonder direct met de eigen mening klaar te staan, maar te
vragen naar de bedoeling van de ander. Wereldwijd leidt deze methode
tot het oplossen en voorkomen van conflicten. Onder deskundige
begeleiding gaan we hiermee aan de slag.

LABYRINT LOPEN

Loopmeditatie, spirituele oefening of spel? Al eeuwen geldt het labyrint
als symbool voor de levensweg. Via talloze omwegen, luisterend naar
ons hart, bewegen we ons in eigen tempo naar de kern om vervolgens
de verzamelde inzichten mee te nemen op ons levenspad.
Aan het begin van de adventsperiode zal Selma Sevenhuijsen een
workshop over het labyrint geven. Die middag is er ook gelegenheid
om het labyrint te lopen. In de daarop volgende adventsweken is het
mogelijk het labyrint te lopen in de prachtige Geertekerk.
Workshop
dag en datum zaterdagmiddag 27 november tijd 13.00 – 16.00 uur
plaats Geertekerk kosten €15 voor leden en vrienden RGU, €25 voor
niet leden
Gelegenheid om het labyrint te lopen
data en tijd zaterdag 4 december, 13.00 – 16.00 uur zaterdag 11
december, 9.00 – 12.00 uur zondag 19 december, aansluitend aan de
kerkdienst plaats Geertekerk leiding Werkgroep Eredienst (Tien Los
en Elja Algra) informatie en opgave Elja Algra, sp137977@telfort.nl,
06 16 864 219
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Wil je de stilte van die donkere dagen tussen Kerst en Driekoningen dit
jaar gebruiken om bewust een pas op de plaats te maken? Doe mee met
de workshop ‘Heilige Nachten’, die je een praktische werkvorm geeft
om geïnspireerd door oude tradities een eigen rituele vorm te vinden.
We bedenken allemaal een dagelijkse activiteit om de 12 lange nachten
bewust te ondergaan. De vorm is helemaal open: lezen, dansen,
tekenen, mediteren, wandelen – ieder kiest zelf. Na Driekoningen
bespreken we hoe het ons is vergaan.

DANSMEDITATIE IN DE GEERTEKERK

Naast de vele woorden die klinken in de kerk biedt de cursus
dansmeditatie gelegenheid binnen de ruimte van de Geertekerk te
ervaren wat er gewaar te worden is in je lichaam. We doen dat in een
groep, met beweging en dans op muziek of in de stilte. Al luisterend, je
weet niet wat je hoort, ontdek je impulsen die je in beweging zetten. Je
hoeft niets te presteren of te presenteren. Minder denken, meer ervaren.
Welkom!
dag en data Najaar 2021: 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en
29 november, 6 en 20 december, Voorjaar 2022: 17 en 31 januari, 7 en
21 februari, 7 en 21 maart, 4 april, 2, 16 en 30 mei, 20 juni tijd 10.00
– 11.30 met thee/koffie na afloop plaats Geertekerk kosten Najaar
2021, 9 bijeenkomsten, (inclusief koffie of thee) €121 Voorjaar 2022, 11
bijeenkomsten, (inclusief koffie of thee) €146 (Betaling per factuur die
u gedurende de loop van de cursus ontvangt van de penningmeester
van de Geertekerk) leiding Nelien van Doorn informatie en opgave
dansenmetnelien.nl, nelienvandoorn@hotmail.com, 06 26 832 289
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JUNGIAANS DENKEN EN WERKEN, INTRODUCTIECURSUS

Drie bijeenkomsten voor mensen die belang hechten aan
bewustwording. In de visie van Carl Gustav Jung, een van de
grondleggers van de dieptepsychologie, heeft het onbewuste van
de mens een centrale plaats. Theorie over en toepassing van de
Jungiaanse manier van denken en werken gaan bij de bijeenkomsten
hand in hand. Er wordt o.a. gewerkt met teksten uit de bijbel.
dag en data maandag 18 oktober, 8 en 22 november tijd 19.30 –
22.00 uur plaats Geertekerk, Opkamer kosten €25, gratis voor leden
en vrienden van de RGU leiding Marijke Kools, Jungiaans filosofisch
therapeut, bioloog en verpleegkundige, werkzaam als zorgbemiddelaar
bij het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht informatie en opgave
marijkekools@planet.nl (onderwerp: Jung – cursus RGU1),
06 44 406 400

JUNGIAANS DENKEN EN WERKEN, VERDIEPINGSCURSUS

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

programmagids vol inspiratie geertekerk 2021-2022

ZENMEESTER JEZUS

Over het Thomasevangelie, een geschrift dat, voor het eerst compleet,
gevonden werd in Nag Hammadi in Egypte, zijn in de loop der tijd vele
boeken verschenen. Het Thomasevangelie bevat 114, op het eerste
gezicht losse uitspraken van Jezus, logia, waarin Jezus niet zozeer
als goddelijke verlosser, maar als een leermeester op de mystieke weg
wordt gepresenteerd. Jos Stollman geeft in het boek Zenmeester Jezus
een nieuwe vertaling en interpretatie van de uitspraken van Jezus. Zo
ziet hij wel degelijk een samenhang tussen de verschillende logia en
geeft hij bij iedere uitspraak een korte reflectie en meditatieve oefening.
In de gespreksgroep gaan we met elkaar lezen, reflecteren en oefenen.
dag en data maandag 2, 9, 16, 23 en 30 mei tijd 14.00 – 16.00 uur
plaats Geertekerk kosten €25, gratis voor leden en vrienden van de
RGU plus de aanschaf van het boek Zenmeester Jezus, €20,99. Het boek
is ook tweedehands te koop. leiding Roos Ritmeester, remonstrants
predikant em. informatie en opgave roosrit@xs4all.nl,
06 21 847 106

dag en data maandag 10 en 24 januari, 7 februari tijd 19.30 – 22.00
uur plaats Geertekerk, Opkamer kosten €25, gratis voor leden en
vrienden van de RGU leiding Marijke Kools, Jungiaans filosofisch
therapeut, bioloog en verpleegkundige, werkzaam als zorgbemiddelaar
bij het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht informatie en opgave
marijkekools@planet.nl (onderwerp: Jung – cursus RGU1),
06 44 406 400
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DOORGAANDE
KRINGEN
MANNENGROEP

Sociale verplichtingen hebben we anno 2021 zat. Verjaardagen,
whatsapp, een avondje in de kroeg. En dat allemaal naast werk, gezin
en andere hobby’s. Dit gejaagde leven vraagt om een pauze, vonden
wij. Een pauze, gemiddeld eens in de drie weken (om de agenda
niet opnieuw vol te laten lopen), met mannen onder elkaar. Op de
woensdagen bespreken we een hoofdstuk uit het boek ‘Als de man
verliest’. Op zondagen doen we iets anders; een mooie fietstocht, een
zweethutceremonie, het zijn zomaar wat ideeën in het vat van deze
mannengroep. In het najaar gaan we waarschijnlijk een weekend met
elkaar weg. Meedoen? Meld je dan even aan.
dag en data zondag 5 september, woensdag 22 september, zondag
10 oktober, woensdag 27 oktober, zondag 14 november (Potentieel
weekend weg), woensdag 1 december, zondag 19 december tijd
woensdags 20.30 uur, zondags 14.00 uur plaats wordt later bekend
gemaakt. leiding ds. Jaap Marinus, vernieuwingspredikant in Utrecht
informatie en opgave via www.jaapmarinus.nl, 06 41 421 171
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BIJBELKRING VECHTSTREEK

We lezen dit seizoen uit de bijbel een aantal psalmen en gebruiken
daarbij het boek ‘150 psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis.
dag en data dinsdagochtend 14 september, 12 oktober, 9 november,
11 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april, 10 mei tijd 10.15 – 11.45 uur
plaats Bij deelnemers thuis kosten €25, gratis voor leden en vrienden
van de RGU leiding ds. Marthe de Vries informatie en opgave
Mattie van der Slikke, mvanderslikke@simpc.nl, tel. 0346 284 954

GESPREKSGROEP GRENZELOOS

We bespreken afwisselend boeken, artikelen, onderwerpen die iemand
van ons voorbereid of nog weer wat anders. Het afgelopen seizoen
kwamen we bijeen via Teams. Het komende seizoen hopelijk weer bij
een van ons thuis.
dag en data maandagavonden (tweede maandag van de maand)
tijd 20.00 – 22.00 uur plaats Bij een van de deelnemers thuis
kosten Soms word je gevraagd een boek of tijdschrift aan te schaffen
leiding Wisselend informatie en opgave Ineke Ludikhuize,
ludikhuize@gmail.com

LEESKRING ‘MAK’
LEESKRING BILTHOVEN

In deze leeskring worden boeken besproken, zowel romans als meer
religieuze boeken. In onderling overleg wordt besproken wat er gelezen
wordt. tijdens de eerste bijeenkomst wordt het boek ‘Magdalena‘ van
Maarten ’t Hart besproken.
dag en data maandagmiddag, 1e bijeenkomst op 7 september tijd
14.30 – 16.00 uur plaats bij de deelnemers thuis kosten geen
leiding Anke van Maanen informatie en opgave
ankevanmaanen@hotmail.com, 06 23 093 677
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In deze kring lezen we Nederlandse literatuur en ook (vertaalde) boeken
van buitenlandse schrijvers. De leden dragen zelf titels aan en dat levert
vaak leuke en mooie verrassingen op.
dag en data elke derde maandagmiddag van de maand
tijd 14.00 – 16.00 uur plaats afwisselend bij één van de deelnemers
thuis kosten geen leiding Ellen Edelman informatie en opgave
edelman.deheer@planet.nl, tel. 030 696 2448 / 06 11 290 747

25

programmagids vol inspiratie geertekerk 2021-2022

programmagids vol inspiratie geertekerk 2021-2022

BIJBELKRING ZEIST

In de Bijbelkring Zeist staan, naast de ontmoeting met elkaar,
bijbelteksten centraal. Het zijn boeiende en inspirerende bijeenkomsten
waarbij we niet schromen ook zijwegen te betreden.
dag en data meestal 3e dinsdag van de maand (m.u.v. december) 21
september, 19 oktober, 16 november, 18 januari, 22 februari, 22 maart,
19 april en 17 mei tijd 14.00 – 15.45 uur plaats Walkartcentrum,
Kerkweg 21 te Zeist kosten €25, gratis voor leden en vrienden van de
RGU + eenmalige bijdrage voor koffie en thee van €3,50 leiding
ds. Marthe de Vries informatie en opgave Ellen Renia,
ellen.renia@icloud.com, 030 695 2652

LEESKRING ‘HOE BLIJF JE AD REM?’

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

AVONDKRING ZEIST

dag en data woensdagavonden 6 oktober, 3 november, 1 december,
19 januari, 16 februari, 16 maart tijd 19.30 – 21.30 uur plaats
Geertekerk deelnemers max. 8 – 10 deelnemers kosten geen,
behalve abonnement op AdRem en de Geertebrief leiding
Doorle Offerhaus en Lies van Weezel informatie en opgave
l.gvanweezel@planet.nl., 06 22 371 430

dag en data maandelijks op donderdagavond; eerste bijeenkomst
op 30 september. Volgende data nader af te spreken tijd 20.00 –
22.00 uur plaats 1e keer bij Paul en Judith Fournier, Marmontweg
38, Austerlitz, daarna afwisselend bij een van de deelnemers kosten
aanschaf van te lezen boeken coördinatie Ellen Edelman-de Heer en
Judith Fournier-Moesman informatie en opgave
edelman.deheer@planet.nl, 030 6962448, judithmoesman@gmail.com,
0343 49 15 78

Aan de hand van door geloof geïnspireerde boeken toetsen wij onze
eigen geloofsopvattingen. Het vorige seizoen zijn we gestart met Mijn
Held en ik, autobiografisch bijbellezen (uitgeverij Skandalon ISBN 978 90
830 4193 3) waarvan we een paar hoofdstukken hebben besproken.
Voor onze eerste kringavond van dit seizoen lezen we Bloedrood en
hemelsblauw van Fride Bonda (pag. 117).

KRING DOORN E.O.

Deze middagkring zal verder gaan onder leiding van ds. Claartje Kruijff.
De data en het thema voor dit jaar worden nader bekend gemaakt.
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GENERATIES
CRÈCHE

Voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is er ongeveer 2 keer per maand
opvang tijdens de dienst. Wij zijn een ouderparticipatiecrèche. Als je
kindje regelmatig komt, zullen we je vragen af en toe ook een dienst te
draaien. We worden ondersteund door mensen uit de gemeente.
data 12 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 en
19 december, 16 en 30 januari, 13 februari, 6 en 20 maart, 10 en 17
april, 1 en 15 mei, 5 en 19 juni, 3 juli. tijd 10.30 – 11.30 uur plaats
Geertekerk, Bovenkamer informatie en opgave Petra Sloot,
petrasloot7@hotmail.com, 06 41 474 493

VERTELUUR VOOR KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR.

In het Verteluur worden, aan de hand van verschillende thema’s,
de kinderen vertrouwd gemaakt met de bijbelverhalen. Soms
gecombineerd met andere verhalen of verhalen van andere
wereldreligies. Er wordt over de verhalen gepraat, maar ze worden ook
verwerkt in een toneelstukje, een knutselwerk, muziek of op een andere
manier. Een aantal bijzondere diensten maken de kinderen voor een
deel mee om hen ook vertrouwd te maken met de gang van zaken in de
kerkdienst. Ouders en enthousiaste gemeenteleden leiden het Verteluur.
De bijeenkomsten worden voorbereid in samenwerking met ds. Marthe
de Vries.
We starten dit jaar met een gezellige familiemiddag op zondag 19
september voor kinderen en ouders van het Verteluur en de crèche.
tijd 15.30 – 17.00 uur plaats wordt nog nader bekend gemaakt.
data 12 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november. 12 en 19
december: oefenen voor het kerstspel. 16 en 30 januari, 13 februari, 6
en 20 maart, 10 en 17 april, 1 en 15 mei, 5 en 19 juni, 3 juli tijd tijdens
de kerkdienst 10.30 – 11.30 uur plaats Geertekerk coördinatie
Jacoline Kroon informatie en opgave jmmkroon@gmail.com,
06 49 961 628
28
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DE KLUB

De Geertekerk heeft een eigen club voor jongeren van 12 – 18 jaar: de
Klub. Zo’n tien keer per jaar komen de jongeren bijeen om samen iets
te ondernemen en met elkaar bij te praten over wat hen bezighoudt en
beweegt. Vaak komen wij op zondagavond bij elkaar en eten we samen
en hebben dan een programma in de kerk. Maar we gaan er ook op
uit: naar een tentoonstelling of voor het jaarlijkse weekend. Ieder jaar
bereiden de jongeren een viering voor in de Geertekerk, waarin zij de
dingen aan bod brengen die hen bezighouden. Ben je nieuwsgierig en
wil je meer weten: kom een keertje langs! Je bent van harte welkom!
data worden bekend gemaakt via de Geertebrief en de Klub-app.
leiding ds. Marthe de Vries informatie marthedevries@dds.nl,
06 22 325 913

KIND EN GELOOF

Sinds 2019 is er een nieuwe Kind en Geloof-groep. Op onze avonden
praten we met elkaar over wat geloven betekent voor ons en onze
kinderen, hoe we grote levensthema’s met elkaar en met onze kinderen
bespreken, maar ook wat ons inspireert en bemoedigt. En heel praktische
zaken: wat is een goede kinderbijbel, hoe leg je de feestdagen uit?
dag en data dinsdag 14 september, donderdag 28 oktober, donderdag
9 december, woensdag 9 februari, maandag 28 maart, woensdag 18
mei tijd 20.00 – 22.00 uur locatie bij deelnemers thuis kosten €25
gratis voor leden en vrienden van de RGU leiding ds. Marthe de Vries
informatie en opgave marthedevries@dds.nl, 06 22 325 913

JONGE REMONSTRANTEN UTRECHT

Inmiddels al weer een jaar of zeven vormen we onder de naam
‘Jonge Remonstranten’ een gemeenschap speciaal gericht op de
leeftijdscategorie (grofweg) tussen de 25 tot 40 jaar. Het is leuk en
belangrijk om leeftijdsgenoten te ontmoeten in een kerk, een plek waar
je nadenkt over de wezenlijke dingen in het leven. En soms gaat dat nu
eenmaal beter met leeftijdsgenoten. Inmiddels zijn we een netwerk van
tegen de 80 mensen die op de een of andere manier verbonden zijn aan
de Geertekerk.
29
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We ontmoeten elkaar na kerkdiensten en gaan één keer per maand
op zondag samen lunchen. Ook organiseren we zo nu en dan eigen
activiteiten in de Geertekerk of bij iemand thuis. Via de nieuwsbrief
houden we elkaar op de hoogte en er is een WhatsApp groep voor
spontane berichtjes. Samen vormen we dit netwerk en iedereen kan zelf
bepalen wat hij of zij er uit wil halen of bij wil dragen. Hopelijk komt er
nog veel moois voort uit deze vrolijke chaos.
Wil je meer informatie of wil je graag de nieuwsbrief ontvangen of
toegevoegd worden aan de WhatsApp groep, stuur een e-mail naar
jonge.remonstranten@geertekerk.nl.
coördinatoren Pieter Bons en Roosmarijn Luiken
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ZONDAG IN DE
GEERTEKERK
Bijna iedere zondag is er om 10.30 uur een viering in de Geertekerk:
ruimte voor reflectie, gebed en lofzang. Vaak hebben de vieringen
dezelfde opbouw, maar soms zijn er bijzondere vormen. Houd de
website www.geertekerk.nl in de gaten. Het overzicht van de vieringen
is opgenomen in de agenda op de laatste bladzijden van dit boekje.

ROND DE VIERINGEN
ZILVERLINGEN – HET VERZILVEREN VAN DE VERGRIJZING

Zo’n 20 mensen, ouder dan 70 jaar, komen viermaal per jaar bij elkaar,
verdeeld over twee groepen. Zoekend naar een antwoord op de vraag:
welke elementen uit mijn levensverhaal zijn de moeite waard om met
elkaar te delen, om door te geven en om te ‘verzilveren’? Die vraag levert
diverse gespreksthema’s op, zowel praktisch als meer geestelijk getint.
Gelukkig komt ouderdom niet alleen met gebreken. Wel verandert de
horizon en krijgen begrippen als kwetsbaarheid en vertrouwen meer
gewicht. Er blijft volop ruimte voor poëzie, humor en vitaliteit.
dag en data vrijdag 1 oktober en 19 november en twee nader te
bepalen data in het voorjaar tijd ochtendgroep 10.30 – 12.30 uur,
middaggroep 14.00 – 16.00 uur plaats Bartholomeus Gasthuis,
Lange Smeestraat 40, Utrecht (t.o. de Geertekerk) kosten €2,50
voor koffie/thee leiding Piet van Leeuwen en Annemieke Straver
informatie en opgave pietwvanleeuwen@gmail.com, 06 10 126 466,
joannemieke@kpnmail.nl, 030 251 8302
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CRÈCHE

Voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is er ongeveer 2 keer per maand
opvang tijdens de dienst. Uitgebreide informatie over de crèche vind je
onder ‘Generaties’ op blz. 28.

VERTELUUR

Ongeveer twee keer per maand is er tijdens de kerkdienst verteluur
voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Zie voor verdere informatie onder
‘Generaties’, op blz. 28.

NABESPREKEN VIERING

Na de kerkdienst is er gelegenheid om de dienst na te bespreken
met andere kerkgangers. Meestal gebeurt dit in de Zuiderfoyer zo’n
dertig minuten na afloop van de dienst. Crina van Belzen of Stien
Hoogerbrugge neemt doorgaans het voortouw. Ook wordt er soms
een verslag gemaakt, waarin een doorkijkje wordt gegeven van de
nabespreking en van belangrijke aspecten uit de overdenking. Je
kunt dit verslag via de mail ontvangen. Meld je daarvoor aan bij
crinavanbelzen@kpnmail.nl.
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MUZIEK EN ZANG
GEERTECANTORIJ

De cantorij bestaat uit ongeveer dertig enthousiaste leden en zingt
ongeveer tien keer per jaar in de diensten. Het koor repeteert het hele
seizoen door op maandagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur, met
uitzondering van sommige vakanties. Na de repetitie wordt gezamenlijk
wat gedronken. Iedereen die het leuk vindt om te zingen, kan meedoen.
Wie niet wekelijks kan/wil repeteren maar wel af en toe wil zingen, kan
op projectbasis (aantal repetities + dienst) deelnemen. Kijk voor meer
informatie en voor de data waarop de cantorij tijdens een kerkdienst
zingt op www.geertecantorij.nl.
dag en data maandagavond tijd 19.30 – 21.00 uur plaats
Bijna altijd in de kerkzaal van de Geertekerk kosten jaarlijkse vrijwillige
bijdrage leiding Maarten van der Bijl informatie en opgave
Serra Schouwstra, salourens@box.nl, 035 602 05 80 of
cantor@geertekerk.nl, 06 24 765 863

KAMERKOOR VAN DE GEERTECANTORIJ

Het kamerkoor van de Geertecantorij is bedoeld voor jonge (18 – 40)
geoefende zangers van binnen en buiten de gemeente, die op een goed
niveau kerkmuziek willen zingen. Het kamerkoor staat onder leiding van
cantor-organist Maarten van der Bijl.
Repetities zijn wekelijks op maandag van 21.00 uur tot 22.30 uur.
Actuele informatie, waaronder de data waarop het kamerkoor tijdens
een kerkdienst zingt, vind je ook op www.geertecantorij.nl.
dag en data maandagavond tijd 21.00 – 22.30 uur plaats
Bijna altijd in de kerkzaal van de Geertekerk kosten maandelijkse
contributie van €20 leiding Maarten van der Bijl informatie en
opgave cantor@geertekerk.nl, 06 24 765 863

BIJZONDERE DIENSTEN
VREDESZONDAG 2021

Van 18 t/m 26 september is het vredesweek, dit jaar met het thema
‘Inclusief samenleven’. Deze week valt onder de hoede van PAX, een
vredesorganisatie met projecten in conflictgebieden in Europa, Afrika,
Het Midden-Oosten en Colombia.
Zondag 19 september is het vredeszondag. De kerkdienst zal mede
voorbereid worden door de vredeswerkgroep van de RGU. Gedurende
vele jaren was er na de dienst een Geertecafé over vrede, meestal
gericht op het werk van PAX. Het programma van dit jaar zal kort te
voren worden bekend gemaakt. Leden van de vredeswerkgroep zijn
Pauline Huidekoper en Iris Wevers.

COMING OUT SUNDAY

Coming Out Day is jaarlijks op 11 oktober. Onze jaarlijkse Coming out
Sunday is 1 dag eerder op 10 oktober. Uit de kast komen is ten diepste
gehoor geven aan de stem van je ziel. Als de stem van je ziel ergens
uitgesproken en gehoord moet kunnen worden, dan is dat wel in een
kerk. Coming out is ook: durven zeggen wat je werkelijk beweegt,
zonder dat je je daarvoor hoeft te schamen.

HERDENKING VAN DE OVERLEDENEN

zondag 31 oktober in de kerkdienst: aanvang 10.30 uur.
dinsdag 2 november tijdens een muzikale herdenkingsavond.
In de katholieke traditie is het gebruik om de heiligen en de overledenen
die ons zijn voorgegaan te herdenken met allerheiligen (1 november) en
allerzielen (2 november). In onze seculiere maatschappij is de gewoonte
overgenomen om begin november stil te staan bij de overledenen. Rond
die dagen zijn er op vele begraafplaatsen lichtjesavonden of andere
momenten van bezinning.
Wij hebben als gemeente besloten om bij deze breed gedragen
traditie aan te sluiten. Dat betekent dat onze herdenkingsdienst van de
overledenen plaats vindt op de eerste zondag het dichtst bij
2 november. Dit jaar is dat 31 oktober.
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Daarnaast willen wij ook onze publieke functie als kerk vervullen; de
Geertekerk als een plek van bezinning voor een ieder die dat wil en daar
behoefte aan heeft. Op dinsdagavond 2 november zetten we de deuren open.
Er is een mooi muzikaal programma, er worden gedichten gelezen en er is
gelegenheid, voor wie dat wil, om een kaarsje aan te steken. Een muzikale
herdenkingsavond.

IN DE KERSTTIJD
ADVENTTIJD

In deze voorbereidingsperiode wordt een cursus gegeven over het labyrint.
Ook is er gelegenheid om in de Geertekerk een labyrint te lopen. Voor
uitgebreide informatie zie blz. 20.
Ook kan je meedoen met de workshop Heilige Nachten. In twee bijeenkomsten
voor kerst en een bijeenkomst in januari krijgen de 12 heilige nachten, 24
december tot 6 januari meer betekenis. Voor uitgebreide informatie zie blz. 21.

KERSTSPEL

Jaarlijks wordt de viering van kerstavond breed ondersteund door
gemeenteleden, jong en oud. Of het nu gaat om acteren, zingen, musiceren,
kostuums maken of een decor bouwen: vrijwel iedereen kan aan deze viering
bijdragen. Wil jij dit jaar meewerken neem dan contact op. Raadpleeg voor de
concrete plannen de Geertebrief en de website van de cantorij, geertecantorij.nl.
Repetities met de kinderen zullen tijdens de kerkdiensten op 12 en
19 december zijn.
opgave Zangers, instrumentalisten en volwassen acteurs bij Jitske Bilijam,
jitske.bilijam@casema.nl, 06 14 627 577. Kinderen bij Jacoline Kroon,
jmmkroon@gmail.com, 06 49 961 628
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WIJKEN EN
REGIO’S
Van Bodegraven tot Amerongen, van Maarssen tot Geldermalsen, zo verspreid
wonen de leden en vrienden van de RGU. Vandaar dat de gemeente is
opgedeeld in wijken en regio’s. Eén keer per jaar is er in iedere wijk een avond
of een middag, waarop leden en vrienden elkaar, de wijkpredikant en een lid
van de kerkenraad kunnen ontmoeten. Het jaarthema ‘Je weet niet wat je
hoort’ zal daarbij centraal staan.

WIJK – EN REGIOAVONDEN
Datum

Tijd

Predikant

Plaats

Ma. 20 september
Di. 28 september
Wo. 29 september

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Wo. 29 september
Di. 5 oktober

20.00 uur
20.00 uur

Do. 7 oktober
Do. 7 oktober
Di. 12 oktober
Do. 14 oktober
Ma. 25 oktober
Ma. 25 oktober
Di. 26 oktober
Ma. 1 november
Wo. 3 november
Do. 11 november

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
‘s middags
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

ds. Claartje Kruijff
Utrecht Noord
ds. Lense Lijzen
Houten
ds. Marthe de Vries Vleuten, De Meern,
Woerden
ds. Claartje Kruijff
Binnenstad
ds. Marthe de Vries Utrecht West
(voorheen Oog in Al)
ds. Marthe de Vries De Bilt, Bilthoven
ds. Claartje Kruijff
Nieuwegein
ds. Lense Lijzen
Hoograven, Lunetten
ds. Marthe de Vries Tuindorp, Tuinwijk
ds. Claartje Kruijff
Amerongen, Doorn
ds. Marthe de Vries Vechtstreek
ds. Lense Lijzen
Wilhelminapark
ds. Claartje Kruijff
West-Betuwe
ds. Lense Lijzen
Bunnik, Odijk
ds. Marthe de Vries Zeist en Driebergen
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WEST-BETUWE
Onder De Hoge Hemel - spiritueel gezonder leven
Deze korte cursus stelt zich de vraag waar wij nu staan tegen de achtergrond
van snelle veranderingen. Hoe verhouden cultuur en religie zich tot elkaar?
Hoe krijg je inzicht in het verschil tussen wat je denkt te geloven en wat je
"echt denkt en doet"? Hoe reageren religies op veranderingen in wetenschap
en cultuur? In deze tijd van sofisterij, van snelle waarheden geponeerd door
goed betaalde digitale activisten, is meer dan ooit de lange termijn belangrijk;
de core business van symbolisch religieus denken. Waar klassieke religie als
godendienst – godsdienst – innoveert met ecologie en poëzie. Waar woorden
en gebaren dingen doen. Waar kwetsbaarheid zich vertaalt tot nieuwe
aanhankelijkheid, aan het failliet van starre zekerheden voorbij.
Voorbereiding is voor deze ontspannen avonden niet nodig. Enkele teksten
worden ter plekke uitgedeeld.
dag en data dinsdag 5 oktober, 16 november en 14 december
tijd 19.30 – 21.30 uur plaats vergaderruimte Gereformeerde Kerk,
Emmalaan 2 te Geldermalsen kosten koffie leiding Dr. Heine Siebrand
is filosoof en emeritus predikant van Geertekerk Utrecht informatie en
opgave Teun van Dorp, e-mail teun.vandorp@planet.nl, tel. 0345 54 95 38

GESPREKSOCHTENDEN

Christelijke spiritualiteit en levenskunst
Elk seizoen, en dat al sinds vele jaren, worden er in de West-Betuwe gespreks
ochtenden gehouden. Dit jaar onder leiding van onze predikant ds. Claartje
Kruijff. De gesprekken op deze vaak zeer inspirerende ochtenden gaan veelal
over spiritualiteit en levenskunst. Deze ochtenden bespreken wij thema’s aan
de hand van haar boek Stevig staan in een kwetsbare wereld.
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VIERINGEN IN DE WEST-BETUWE
De Remonstrantse werkgroep West-Betuwe organiseert in samenwerking met
de Doopsgezinde Gemeente Wageningen eigen vieringen in Culemborg.
Deze diensten vinden plaats in de Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2-4,
4101 BB Culemborg. Aanvangstijd 10.30 uur.
Datum

Predikant

Bijzonderheden

5 september
3 oktober
7 november
21 november
5 december
25 december
2 januari 2022

ds. Marthe de Vries
ds. Tina Geels
ds. Evelijne Swinkels-Braaksma
ds. Lense Lijzen
ds. Florus Kruyne
ds. Tina Geels
–

Startzondag

6 februari
6 maart
10 april
17 april
1 mei
5 juni

ds. Tina Geels
ds. Wytske Dijkstra
ds. Marthe de Vries
ds. Tina Geels
ds. Marieke Fernhout
ds. Florus Kruyne

Gedachtenisdienst
2de advent
Kerst
Nieuwjaarsontvangst
Geertekerk, inloop
10.00 uur

Palmpasen, W&T
Pasen
Pinksteren

informatie Teun van Dorp, Duindoornstraat 33A, 4191 KS Geldermalsen,
teun.vandorp@planet.nl, 0345 54 95 38 of 06 43 489 006

dag en data woensdag 9 februari, 9 maart en 6 april tijd 10.00 – 12.00 uur
plaats Venue, Duindoornstraat 33A, Geldermalsen leiding ds. Claartje
Kruijff deelnemers maximaal 15 literatuur het boek van Claartje Kruijff:
Stevig staan in een kwetsbare wereld. Ambonthos.nl, ISBN 978 90 263 4141 0
informatie en opgave Teun van Dorp, teun.vandorp@planet.nl,
tel. 0345 54 95 38
36

37

programmagids vol inspiratie geertekerk 2021-2022

programmagids vol inspiratie geertekerk 2021-2022

DE MONUMENTALE
GEERTEKERK

PRAKTISCHE
INFORMATIE
GEERTEKERK

KERKEN KIJKEN

De Geertekerk is een van de
monumentale kerken die de
Utrechtse binnenstad rijk is, met
een geschiedenis die terug gaat tot
halverwege de dertiende eeuw. In
de jaren vijftig van de vorige eeuw
kwam de kerk in het bezit van de
Remonstrantse Gemeente Utrecht.
De Remonstranten en ook het
kerkgebouw kennen een veelbewogen
geschiedenis. Het is boeiend om
een bezoek aan het kerkgebouw te
brengen. U bekijkt de kerk eens op
een andere manier, u kunt zich laten
rondleiden of zelf met informatie
op pad gaan. De bezichtiging wordt
mogelijk gemaakt door een team van
vrijwillige gidsen.
De kerk is in principe het gehele
zomerseizoen van eind juni tot

Open Monumentendag (tweede
zaterdag in september) geopend van
woensdag t/m zaterdag van 12.00
uur tot 17.00 uur. Allerlei activiteiten
in de kerk (huwelijken, congressen,
muziekuitvoeringen) kunnen echter,
soms ook op korte termijn, leiden tot
sluitingsdagen. Kijk daarom tevoren
altijd even op kerkenkijken.nl voor de
meest recente openingstijden.
Bent u geïnteresseerd om zelf gids te
worden? Laat het ons weten.
coördinatie
Wim van Vugt, wvvugt@dds.nl,
Wil van Rijswijk-de Groot,
wilenjanvanrijswijk@gmail.com

OPEN MONUMENTENDAG 2021

In tegenstelling tot andere jaren zal
de kerk op deze dag niet te bezoeken
zijn.

E-mail
Telefoon
Website
Banknummer

PREDIKANTEN

ds. Claartje Kruijff
ds. Lense Lijzen
ds. Marthe de Vries

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
rgu@geertekerk.nl
030 234 0198
www.geertekerk.nl
NL36 TRIO 0379521784
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

e claartjekruijff@ziggo.nl t 06 41 526 666
e lensejlijzen@gmail.com t 06 40 070 518
e marthedevries@dds.nl t 06 22 325 913

Voor contact met de predikant graag de voicemail inspreken.

CANTOR/ORGANIST
Maarten van der Bijl

e cantor@geertekerk.nl t 06 24 765 863

JONGERENWERK

ds. Marthe de Vries	e marthedevries@dds.nl t 06 22 325 913
Voor contact graag de voicemail inspreken.

VERHUUR KERKGEBOUW / RESERVERING RUIMTES

Voor RGU activiteiten Inge van de Pavoordt
e coordinator-rgu@geertekerk.nl t 06 30 335 288
Overige verhuur	Heirloom, Venues of Utrecht
www.heirloom.nl/geertekerk
e info@heirloom.nl t 030 231 0347 of 06 27 396 135
De Geertekerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is een
mindervalidentoilet. Voor aanvullende informatie over specifieke ruimtes kunt
u contact opnemen met de verhuur. In de Geertekerk is ringleiding aanwezig.
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AGENDA

pag

ds. Pieter Korbee
ds. Marthe de Vries

SEPTEMBER
5

ds. Esther van der Panne
Mannengroep

14.00

4

Dansmeditatie

5

Onder de hoge hemel
West-Betuwe

19.30

36

5

Wijkavond Utrecht West

20.00

35

2

Gedachtenisconcert

6

Hoe blijf je Ad Rem?

19.30

26

3

Hoe blijf je Ad Rem?

7

Regioavond

20.00

35

21

DECEMBER

35

1

31
19.30

26

2

Hoe blijf je Ad Rem?

19.30

26

Mannengroep

20.30

24

Geweldloze communicatie

10.30

20
20

Regioavond Bunnik/Odijk

20.00

35

4

Labyrint lopen

13.00

Een zinvol leven

20.00

11

5

ds. Lense Lijzen

W&T

18.00

15
16

6

ds. Marthe de Vries

ds. Claartje Kruijff,

7

ds. Lense Lijzen

W&T

9

Kind en geloof

20.00

29

Intrededienst Claartje Kruijff

ds. Lense Lijzen

8

Jung introductiecursus

19.30

22

11

Labyrint lopen

09.00

20

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

25

12

ds. Marthe de Vries

9

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

25

3de advent
Oefenen kerstspel

10

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

Coming out Sunday

en Lense Lijzen, Startzondag
20.00

Mannengroep

25

14.00

24

Bijbelkring Vechtstreek

25

11

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

25

Miniseminar ‘Luisterlab’

20.00

14

Kind en geloof

29

12

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

25

10

Een zinvol leven

20.00

11

ds. Pieter Dronkers

Wijkavond

20.00

35

11

Regioavond

20.00

35

Vredeszondag

Lunetten/Hoograven

Zeist/Driebergen

Familiemiddag

15.30

28

14

Wijkavond Tuindorp/Tuinwijk 20.00

35

12

Symposium KSGV

Dansmeditatie

10.00

21

16

Arminiaanse Maaltijd

15

14

ds. Claartje Kruijff

Leeskring 'Mak'

14.00

25

17

ds. Leonie van Staveren

Wijkavond Utrecht Noord

20.00

35

18

Dansmeditatie

18.00
10.00

21

21

Bijbelkring Zeist

14.00

26

Leeskring 'Mak'

14.00

25

22

Mannengroep

20.30

24

Jung, introductiecursus

19.30

22

23

Van kaft tot kaft?!

10.00

11

Bijbelkring Zeist

14.00

26

26

ds. Marthe de Vries

24

Jesse Gruiters

W&T

25

Regiomiddag

’s middags 35

28

Regioavond Houten

20.00

35

29

Regioavond Vleuten/

20.00

35

Wijkavond Binnenstad

20.00

35

Avondkring Zeist

20.00

27

Regioavond

OKTOBER
Zilverlingen

10.30

30

Zilverlingen

14.00

30

3

ds. Rachelle van Andel

35

21

19.30

36

Dansmeditatie

10.00

21

4e advent

Leeskring 'Mak'

14.00

25

Oefenen kerstspel

16

Bijbelkring Zeist

14.00

26

West-Betuwe

Labyrinth lopen

11.30

20

Mannengroep

14.00

24

20

Dansmeditatie

10.00

21

Onder de hoge hemel
17

Een zinvol leven

20.00

11

Leeskring 'Mak'

14.00

25

18

Geweldloze communicatie

10.30

20

21

Heilige Nachten

19.30

21

24

ds. Marthe de Vries

19.00

19

Zilverlingen

10.30

30

Zilverlingen

14.00

30

10.00

35

20

ALV Geertekerk

24

21

ds. Marthe de Vries

31

19.30

15

20.00

11

Heilige Nachten

ds. Tina Geels

20.30

29

14

19

Wijkavond Wilhelminapark

10.00

17
25

24

Mannengroep

20.00

14.00
20.00

14.00

26

Van kaft tot kaft?!

Adventslunch

Mannengroep

36

21

Gespreksgroep Grenzeloos
Onder de hoge hemel

19.30

10.00

13
14

27

Kind en geloof

Dansmeditatie

16

Vechtstreek/Maarssen

28

1

20.00

2de advent

13.00

West-Betuwe

Amerongen/Doorn

de Meern/Woerden

40

10.00
20.00

Diner pensant

12

30

Dansmeditatie
Regioavond West Betuwe

Vrijzinnige ontmoetingsdag 10.00

21
24

20

21

5

10.00
14.30

19

35

10.00

6

Dansmeditatie
Leeskring Bilthoven

14

1

De Bilt/Bilthoven
Regioavond Nieuwegein

Dansmeditatie

NOVEMBER

21

ds. Marthe de Vries,

6
7

13

29

10.00

24

ds. Claartje Kruijff
1ste advent

Herdenking overledenen

AUGUSTUS 2021
29

28

ds. Marthe de Vries

pag

22

pag

pag

ds. Claartje Kruijff

Jung introductiecursus

22.00

Kerstnachtviering

20 jaar partnership
22

Kinderkerstviering

25
19.30

22

ds. Claartje Kruijff,

25

Van kaft tot kaft?!

10.00

11

ds. Lense Lijzen,

27

Workshop labyrint

13.00

20

ds. Lense Lijzen
Kerstmorgen

26

geen dienst
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pag

pag
Leeskring 'Mak'

14.00

25

11

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

25

JUNI

ds. Lense Lijzen

22

Bijbelkring Zeist

14.00

26

12

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

25

3

Nieuwjaarsontvangst

24

Van kaft tot kaft?!

10.00

11

Oriëntatiecursus

20.00

12

27

ds. Jaap Marinus

ds. Marthe de Vries

W&T

JANUARI 2022
2
9

ds. Claartje Kruijff

W&T

10

Jung verdiepingscursus

19.30

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

25

MAART

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

25

6

Heilige Nachten

19.30

21

11
16
17

ds. Marthe de Vries

14
15

ds. Marthe de Vries

7

Dansmeditatie

10.00

21

Week van eenheid

8

Benefiet voor vrouwen Benin 18.00

17

9

Chr. spiritualiteit en

36

Dansmeditatie

10.00

21

Leeskring 'Mak'

14.00

25

Bijbelkring Zeist

14.00

26

9

Geloven in verbinding

19.30

19

13

ds. Claartje Kruijff

19

Hoe blijf je Ad Rem?

19.30

26

23

ds. Joep de Valk

24

Jung verdiepingscursus

19.30

22

Slow food

19.30

19

27

Van kaft tot kaft?!

10.00
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30

ds. Marthe de Vries

31

Dansmeditatie

10.00

19.30

12

15

5

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00
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ds. Lense Lijzen,

ds. Lense Lijzen

ds. Marthe de Vries
Pinksteren
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ds. Claartje Kruijff
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Leeskring 'Mak'

14.00

25

19

Bijbelkring Zeist

14.00

26

20

24

ds. Anneke van der Velde
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Pasen

JULI
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ds. Marthe de Vries
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2

Dansmeditatie

10.00
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Hoe blijf je Ad Rem?
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Zenmeester Jezus

14.00
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20

ds. Lense Lijzen
40 dagen
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Leeskring 'Mak'

14.00

25

Bijbelkring Zeist

14.00

26
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3

W&T

ds. Claartje Kruijff
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Do-Re in Do *)

10.00
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31

Do-Re in Do *)

10.00

Bijbelkring Vechtstreek

10.15
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Oriëntatiecursus

20.00

12
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15

ds. Lense Lijzen
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Dansmeditatie

10.00

21

Jung verdiepingscursus

19.30
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Leeskring 'Mak'

14.00
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8

Slow food

19.30
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Zenmeester Jezus

14.00
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Chr. spiritualiteit en
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Bijbelkring Zeist

14.00

26

21

ds. Lense Lijzen
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Kind en geloof

20.00

29
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ds. Claartje Kruijff
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Van kaft tot kaft?!

10.00

11

22

ds. Marthe de Vries

23

Zenmeester Jezus

14.00
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SEPTEMBER

20.00

12

4

ds. Marthe de Vries
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ds. Lense Lijzen

APRIL

24

Oriëntatiecursus

3

ds. Susanne van der Sluijs

29

ds. Lense Lijzen

40 dagen
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Dansmeditatie

10.00

21

Zenmeester Jezus

14.00

23

10.15

25

Slow food

19.30

19

4

Dansmeditatie

10.00

21

6

Chr. spiritualiteit en

10.00

36

26

20

ds. Marthe de Vries

21

Dansmeditatie

10
10.00

21

Do-Re in Re **)

20.00

Bijbelkring Vechtstreek

12

ds. Marthe de Vries

20.00

15

19.30

Do-Re in Re **)
14

Kind en geloof

25

19.30

Gastpredikant

Oriëntatiecursus

20.00

Hoe blijf je Ad Rem?

7

28

Gespreksgroep Grenzeloos

Geloven in verbinding

AUGUSTUS

29

14

16

Gastpredikant

14.00

18

Dopen

ds. Claartje Kruijff

17
20.00

19.30

29

Afscheid oudste kinderen
10

Zenmeester Jezus

20.00

20.00

ds. Marthe de Vries

Gespreksgroep Grenzeloos

Geloven in verbinding

Kind en geloof

18

Midzomernacht festival
ds. Lense Lijzen

De Vrijzinnige Lezing 2022

ds. Claartje Kruijff

tijd volgt

21

23

9

21
25

26

25

13

10.00
14.00

12

20.00

21

levens kunst, West-Betuwe

Dansmeditatie

11

MEI

W&T

Startzondag

levenskunst West-Betuwe

legenda

ds. Lense Lijzen

*) gezamenlijke dienst van Doopsgezinden en Remonstranten in de doopsgezinde kerk. Aanvang 10.00 uur.

Palmzondag

**) gezamenlijke dienst van Doopsgezinden en Remonstranten in de Geertekerk

zondagsdienst

25

Leeskring 'Mak'
20.00

21

W&T

Dansmeditatie

20.00

10.00

10.00

ds. Lense Lijzen

7

Gespreksgroep Grenzeloos
ds. Marthe de Vries

Oriëntatiecursus

22

6

13
19

Van kaft tot kaft?!

12

19.30

W&T

26

Bijbelkring Vechtstreek

FEBRUARI
Geloven in verbinding

ds. Claartje Kruijff

28

8

12

ds. Claartje Kruijff,

Witte Donderdag

Oriëntatiecursus

21
2

20.00

40 dagen
14

25

10.00

levenskunst, West-Betuwe

Kerkenraadsavond met
nieuwe leden en vrienden

Goede Vrijdag

W&T

40 dagen

Slow food

18

pag
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crèche/verteluur W & T dienst van woord & tafel
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