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Ontvankelijkheid
Voor deze Geertebrief kozen we het thema Ontvankelijkheid aansluitend bij 
de eerste regel van een oud adventslied ‘Hoe zal ik U ontvangen?’.
Inmiddels prijzen we ons gelukkig dat we in november Jan van Aller als re-
dactielid konden verwelkomen. Omdat er veel werk lag is Jan maar direct 
aan de slag gegaan. 
Op het leesrooster staan teksten uit het evangelie van Johannes met onder 
meer klassieke verhalen, die ook raken aan belangrijke momenten uit ons 
mensenleven zoals geboorte, partnerschap en omgang met de dood. Lense 
Lijzen ziet in deze teksten ook vragen aan onszelf. 
Voor Claartje Kruijff heeft ontvankelijkheid iets lichts en beweeglijks, uitno-
digend om te ontvangen. Zoals Maria en Jozef het leven ontvingen zonder 
het te kunnen begrijpen, ontvankelijk voor het mysterie. 
In gesprek met Angela Hille komt naar voren dat het tijd vraagt om je thuis 
te kunnen voelen in een ander land, ook al lijkt er in eerste instantie niet zo-
veel verschil in cultuur te zijn. 
Teade Walma leerde in zijn leven dat de ontmoeting met de ander of met 
een andere cultuur je altijd ook iets over jezelf leert. Daarom is zijn motto: 
wees net zo nieuwsgierig en respectvol naar je eigen komaf als naar die van 
de ander.
In zijn column laat Jaap Marinus zien hoe moeilijk het is om verdraagzaam en 
ontvankelijk naar anderen te zijn, maar dat de kerk hem daarbij kan helpen.
Joop Uppelschoten vertelt in rubriek Geef de pen door dat ontvankelijkheid 
in de betekenis van openstaan voor indrukken de hele dag door speelt, met 
name ook tussen mensen. 
Vertellend over zijn piratenverhaal, dat recent in boekvorm is verschenen, 
is Dion van Es (18) zichtbaar in zijn element. Het bijzondere is dat hij het 
in het Engels schreef en dat hij zijn eigen ervaringen en gevoelens erin kon 
verwerken. 
In haar vrijwilligerswerk als taalcoach kwam voor Gerda Faddegon van het 
een het ander. Zij heeft er veel voldoening van om concreet en dichtbij iets 
voor andere mensen te kunnen doen. 
De talrijke aankondigingen van activiteiten rondom advent en kerst en ook 
daarna laten zien dat het bruist in de Geertekerk. 
Wij wensen u een gezegende advents- en kersttijd, waarin we het licht kunnen 
ontvangen en doorgeven. 

Trudy Schreuder Goedheijt
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Leesrooster 25 december tot 13 februari 

Evangelie van het licht: op weg met Johannes
Net als afgelopen najaar zullen met Kerstmis en de weken erna 
vooral lezingen uit Johannes, het vierde Evangelie, centraal staan 
in de diensten. Johannes schrijft zijn getuigenis over Jezus rond het 
jaar 90. Hij is daarmee de hekkensluiter van de klassieke evange-
listen. Bij hem is al duidelijk merkbaar dat er een scheiding gaan-
de is tussen traditionele Joden (Judeëers) en de volgelingen van  
Jezus. De verhalen uit Johannes kun je rekenen tot de klassieken, 
zoals de Bruiloft te Kana, de Doop bij de Jordaan en de Opwek-
king van Lazarus. We raken ook aan belangrijke momenten uit 
ons mensenleven, zoals geboorte, partnerschap en omgang met 
de dood. Ook Johannes 1 (‘In het begin was het woord…’), dat 
met Kerstmis klinkt, is een oerverhaal. In de komende periode valt 
ook de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen, die 
dit jaar als motto heeft ‘Licht in het duister’. Op 13 februari is er 
een doopdienst. Dan staat 1 Korinthiërs 12 centraal, over het ene  
lichaam en zijn vele delen. 

25 december, Kerstmis: Johannes 1: 1-18 en Jesaja 62: 6-12 
Afstandelijker dan Lucas, maar misschien ook wel indringer is het 
kerstevangelie bij Johannes. Zo vraagt het misschien wel wat van 
ons begripsvermogen als er staat ‘In het woord was leven en het 
leven was het licht voor de mensen’. Maar je komt ook wel snel-
ler bij een vraag als ‘Wat betekent Jezus’ komst voor mij?’ of ‘Wat 
betekent Kerstmis voor mij?’

2 januari (Nieuwjaarsbegroeting): Johannes 8: 12 
en Minnie Louise Haskins
Naast de ene regel ‘Ik ben het licht der wereld’ wordt ook het 
gedicht ‘I said to the man’ van de Engelse Minnie Louise Haskins 
(1875-1957) gelezen. Dit verhaalt over het overgaan van de drem-
pel in het nieuwe jaar en vertrouwen in het nieuwe, onbeken-
de. Haskins was onder andere lector aan de London School of  
Economics aan het begin van de 20e eeuw.

9 januari: Johannes 1: 19-34 en Jesaja 42: 1-9
Wonderlijk is de ontmoeting van Johannes de Doper en Jezus zo-
als de evangelist deze tekent. Johannes de Doper geeft hier dui-
delijk een signaal dat Jezus degene is over wie hij gesproken heeft. 
Waar Johannes met water heeft gedoopt, komt hier de mens van 
de geest naar voren. Het blijft zelfs onduidelijk of hij Jezus hier 
werkelijk doopt.

16 januari: Johannes 2: 1-12 en Exodus 33: 12-23
Voor velen zeer bekend is de Bruiloft in Kana waar Jezus tijdens 
het feest water in wijn verandert, tot verbijstering van de aanwe-
zigen. Deze zondag valt in de Gebedsweek voor de eenheid van 
de christenen. De Raad van Kerken in het Midden Oosten heeft 
deze voorbereid. Hier zal ook aandacht voor zijn.

30 januari: Johannes 2: 13-25 en 1 Koningen 8: 22-30
Als Jezus de handelaars van het tempelplein verjaagt, zien we hem 
als de radicale profeet die de mensen ervan beschuldigt dat ze een 
rovershol maken van Gods tempel. ‘De Joden’ vragen hier naar het 
gezag waarmee hij dit doet: Wat verbeeldt hij zich wel? Horen we 
hier ook een vraag naar ons eigen ‘de daad bij het woord voegen’?

6 februari: Johannes 11: 1-16 en Klaagliederen 3: 22-26, 31-32
Maria en Martha sturen een bode er op uit om Jezus te vinden 
want hun broer Lazarus is erg ziek; maar Jezus komt pas na twee 
dagen in beweging. Zijn wonderlijk opstaan in het leven lijkt onge-
loofwaardig. Of hebben we hier te maken met de genadige God, 
de levenskracht die in Klaagliederen zo sterk naar voren komt. 
Heb je die ook zelf wel meegemaakt?

13 februari: 1 Korinthiërs 12 en 1 Kronieken 29: 10-25
In deze doopdienst reikt Paulus ons het beeld aan van de vele ga-
ven en ene Geest, van het ene lichaam en de verschillende delen 
daarvan die tenslotte toch weer één geheel vormen. In de haven-
stad Korinthe, met zijn vele volken en godsdiensten, was deze een-
heid in verscheidenheid een idee dat ruimte gaf. Ruimte die ieder 
in zijn leven nodig heeft.

Lense Lijzen
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Ontvankelijk zijn
When it's over, I want to say: all my life 
I was a bride married to amazement. 
I was the bridegroom, taking the world into 
my arms.

Mary Oliver 

Deze regels maken een verlangen in 
mij los. Stel je voor, ik zou dit vaker 
kunnen: als een bruid, getrouwd met 
verwondering en als een bruidegom, 
de wereld in mijn armen nemend. 
Van dichter Mary Oliver maak ik een 
stap naar haar naamgenoot, Maria.

Belofte
Maria, een jong meisje nog, is uitgehuwe-
lijkt en krijgt bezoek van een Engel met 
het onverwachte bericht dat ze zwanger 
zal worden en een zoon baren. Geschokt 
vraagt ze hoe dat kan, ze heeft immers nog 
nooit gemeenschap gehad. De Bijbel doet 
niet aan psychologie, maar stel je je eens 
voor: Hoe moet ze haar toekomstige part-
ner uitleggen dat ze zwanger is? Wat zullen 
de mensen wel niet van haar denken? Wat 
komt er in godsnaam op mij af? De Engel 
vertelt haar bovendien dat ze een belof-
te, het Licht van de Wereld, met zich mee 
draagt en zegt: ‘Wees niet bang’. De jonge 
vrouw antwoordt: ‘Laat het mij gebeuren 
zoals U hebt gezegd. Mij geschiedde naar 
Uw woord. Kome wat komt.’
Maria en Jozef ontvingen het leven in ver-
wondering. Vast ook in verwarring en met 
diepe angst. Maar haar eerste woorden, 
na haar eerste angstige vraag, waren ‘Mij 
geschiedde naar Uw woord’. Ik zal het le-
ven ontvangen zoals het mij toekomt. En 
Jozef, een onderbelichte figuur in het ver-
haal, ging met haar mee, zonder dat hij be-
zoek van een Engel had gekregen. Hij was 
de bruidegom die de wereld in zijn armen 
nam. Zonder te kunnen begrijpen, wist hij 
het leven te ontvangen. 

Inspiratie
Het woord ontvankelijkheid heeft iets 
lichts in zich. Het roept beweging op. Alsof 

het je openvouwt en uitnodigt om te ont-
vangen. Niet vanuit een nee: hoezo?! Maar 
vanuit een ja: vertel! Niet vanuit een nee: 
dit past niet in mijn gedachtegang. Maar 
vanuit een ja: ik ben nieuwsgierig, ik luister! 
Niet vanuit een nee: ik geef liever. Maar 
vanuit een ja: ik durf jouw hulp te ontvan-
gen! Niet vanuit een nee: dit ken ik niet. 
Maar vanuit een ja: ik wil dit meemaken!
Het verhaal van Maria kan een inspiratie-
bron zijn. Want niet alleen zei ze 'Mij ge-
schiedde naar Uw woord’ en zong ze later 
haar Magnificat, maar zij moest ook veel 
in haar hart bewaren. Zoals velen van ons 
veel in ons hart moeten bewaren. Dat hart 
is soms overvol en heeft het zwaar te ver-
duren. Misschien is dat wel de grootste uit-
daging die we hebben: leven met wat er ís. 
Met dat wat pijn doet en niet weggaat, met 
dat wat ons overvalt zonder dat we erom 
vragen, met dat wat ons breekt, met waar 
we zelf brokken maken. En toch betekent 
leven met wat er is ook je armen kunnen 
openen, steeds een beetje meer.
Ontvang ik of houd ik tegen, verzet ik mij? 
Wil ik alles controleren of durf ik mijn ei-

gen hokjes los te laten? Keer ik naar binnen 
of zet ik mijn deur open? 

Mysterie
Ontvankelijk zijn, met een ontvankelijke 
houding leven, heeft ook te maken met 
het toelaten van het mysterie van leven en 
sterven en dat doorleven. Geraakt durven 
worden.
Stijn Fens schreef een aantal jaren geleden 
een column over Maria die mij is bijgeble-
ven. Zijn ontvankelijkheid voor een dieper 
geheim dan het direct zichtbare raakte mij. 
In 2018 hield ik een lezing over Maria bij 
een gezelschap in Den Bosch. Daar heb ik 
deze column voorgelezen. 

Diezelfde avond zie ik Maria weer, in het acht-
uurjournaal. Een item over het beeld van de 
Zoete Lieve Vrouw. Ruim een week is het niet 
te zien in de Sint-Jan in Den Bosch. Maria gaat 
uit logeren. Het was tijd voor een opknap-
beurt. Beschadigingen worden hersteld, loszit-
tende verflagen vastgezet. Bovendien wordt 
met röntgentechnologie de eeuwenoude bin-
nenkant van het Mariabeeld onderzocht. 

Dat hoeft voor mij niet zo. Gun Maria haar ge-
heimen. In dat journaalitem zie ik nog iets an-
ders waar ik moeite mee heb. De Zoete Lieve 
Vrouw wordt voor mijn ogen letterlijk ontman-
teld. Zelfs haar kind wordt haar afgenomen. 
Zorgvuldig en met veel liefde, maar toch wordt 
de Moeder Gods voor mij op deze manier van 
al haar mysterie ontdaan. Ze verdwijnt in een 
grote kist en dan is het van het ene op het an-
dere moment een gewoon houten beeld.

Tenslotte doet iemand het hek van de Maria-
kapel op slot. Waarom is niet helemaal duide-
lijk, maar op de een of andere manier wordt 
het geheim zo een beetje in ere hersteld.  
Gelukkig maar, ik kan niet zonder.

Na de lezing kwam er een vrouw naar mij 
toe: ‘Ik was het, die het hek op slot deed’. 
Ik heb haar, mede namens Stijn Fens, be-
dankt. 

Claartje Kruijff

Thema: Ontvankelijkheid 
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Hoe voelde je je ontvangen in Neder-
land, waar taal en gebruiken dicht 
naast de Duitse liggen? Dat vroeg 
ik aan Angela Hille, die in 2010 naar 
Nederland kwam voor de liefde. 
Ze had Henk leren kennen op een 
verjaardagsfeestje van een goede 
vriend van hem in Berlijn. 

Grote stap
“Ik kom uit Oost Berlijn, was 18 jaar toen 
de muur viel. Ik was nog nooit in Neder-
land geweest en had niet veel meer beeld 
dan houten klompen en hasj. Ondanks de 
afstand kregen Henk en ik toch een rela-
tie en ik was ook vrij snel in verwachting. 
Toen Eddo is geboren (2009) bleef ik eerst 
nog in Berlijn wonen. Henk was vader op 
afstand en kwam om de drie weken een 
lang weekeind. Toen Eddo een jaar was 
verhuisde ik met hem naar Utrecht. De 

vaste baan van Henk als persvoorlichter bij 
een ministerie gaf ons de nodige zekerheid. 
Een beroep waarin taal een rol speelt, oe-
fen je toch het beste uit in je moedertaal. 
Ik werkte in de verpleging en kon dat over-
al doen. Ik ben bovendien iets jonger, dus 
kon vast gemakkelijker wennen. Maar het 
was toch een heel spannende grote stap, 
met name vanwege de taal. In eerste in-
stantie heb ik cultuurverschillen niet zo ge-
zien.”

Collectief
“Toen ik in 1996 in München in het univer-
siteitsziekenhuis ging werken was dat ook 
een grote overgang voor mij. Van het Bay-
erisch verstond ik ook lang niet alles. Hoe 
men in het westen werkte en met elkaar 
omging was nieuw voor mij. In de DDR-tijd 
stond altijd het collectief voorop. Je sprak 
altijd vanuit het ‘wij’, nooit als ‘ik’. Ik moest 

dat echt leren. De mensen hebben in de 
DDR-tijd niet geleerd om voor zichzelf op 
te komen, altijd werd alles voor hen gere-
geld.”

Taal
“Eenmaal in Nederland waren mijn eer-
ste contacten met familie en vrienden van 
Henk. Ik was heel blij met mijn schoon-
moeder, zij heeft mij heel hartelijk ontvan-
gen. Ik wilde wel graag meepraten, maar ik 
kon niet veel zeggen. Het kostte me veel 
energie om goed te luisteren. Juist doordat 
de Duitse en Nederlandse taal op elkaar lij-
ken, ontstonden er ook misverstanden. Ik 
heb twee jaar via de gemeente een taalcur-
sus gedaan en de examens gehaald. Maar 
toen kon ik het nog niet echt goed spreken.
Het was eerst niet zo gemakkelijk aanslui-
ting in de buurt te vinden. Ik voelde me ge-
vleid dat mensen vroegen een kopje koffie 
te komen drinken. Later begreep ik dat dat 
is bedoeld als vriendelijkheid, maar dat het 
er niet van hoeft te komen, zeker niet zon-
der afspraak. Toen Eddo naar school ging 
kreeg ik wel meer contacten.” 

Werk
“In 2012 heb ik gesolliciteerd bij de bloed-
afname in het UMC. Daar kon ik drie dagen 
per week werken en ging het sneller voor-
uit met de taal. Nu werk ik als doktersas-
sistente in het UMC. Ik doe ook veel tele-
fonisch, wat ik in het begin doodeng vond. 
En ik ben er nu ook aan gewend om de 
dokters te tutoyeren. In Duitsland is het 
veel hiërarchischer.
In mijn hoofd had ik er al vrij snel voor ge-
kozen om in Nederland te blijven. Maar ik 
was emotioneel nog in Duitsland. Dat heeft 
me verward, ik werd er ziek en wat som-
ber van. Ik heb toen nog de innerlijke keu-
ze moeten maken om in Nederland te blij-
ven. Die heb ik gemaakt en nu voel ik me 
hier meer en meer thuis. Het gaat hier in-
formeler, je mag zeggen wat je vindt. De 
kans die ik hier kreeg om parttime te wer-

Thema: Ontvankelijkheid 

Lees verder op pag. 13

Je thuis voelen vergt tijd
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De deur staat open en de tafel is gedekt

‘Hoe zal ik U ontvangen?’ - zo luidt de 
eerste regel van een oud adventslied. Die 
vraag klinkt door in het thema ‘ontvanke-
lijkheid’. Dat was aanleiding om nader ken-
nis te maken met Teade Walma. Een gedre-
ven oud-schoolleider, die jarenlang betrok-
ken was bij het onderwijs aan kinderen die 
als vluchteling of (kind van) asielzoeker hun 
weg in een nieuw bestaan moeten vinden. 
Allerlei barrières op gebied van taal en cul-
tuur zijn daarbij te nemen. Maar ook de 
‘ontvanger’ zelf ondergaat een verandering 
in dat proces. 
Een gesprek over openheid, de bereidheid 
om dingen te herzien - en respect voor af-
komst: die van de ander, en die van jezelf. 

Van de Friese weilanden tot de  
Wijde Wereld
Al vanaf zijn jeugd op het Friese platteland 
heeft Teade een diep verlangen om buiten 
de eigen context te kijken. Om over muren 
en grenzen heen te zoeken, buiten de gren-
zen van je eigen ‘bubble’. Van zijn moeder 
leerde hij al vroeg: je moet recht doen aan 
álle mensen die in het dorp wonen. In een 
tijd waarin de verzuiling nog sterk leefde, 
was dat een belangrijke verbreding van de 
blik. Die eigenlijk altijd is gebleven. Nieuws-
gierigheid naar de ander - en ook naar je-
zelf. Want, heeft Teade geleerd in zijn le-

ven, de ontmoeting met de ander of een 
andere cultuur, leert je ook altijd wat over 
jezelf. Anders gezegd: echte openheid naar 
de ander vereist ook openheid naar jezelf 
en de bereidheid om dingen, zo nodig, te 
herzien. 
Als leraar en schoolleider bracht die 
fundamentele nieuwsgierigheid hem op 
een aantal bijzondere werkplekken. Zo 
was hij een aantal jaren directeur van een 
Islamitische basisschool. Eerder gaf hij 
les op De Wijde Wereld in Amsterdam, 
een basisschool speciaal voor jonge 
vluchtelingen. Vijftien jaar later ging 
hij op zoek naar de kinderen aan wie 
hij destijds daar lesgaf. Daarover is de 
indrukwekkende documentaire ‘De Wijde 
Wereld’* gemaakt. 

Wat was je motivatie om voor deze 
bijzondere plekken te kiezen? 
“Ik denk dat onder die nieuwsgierigheid en 
openheid een laag zit die met gerechtigheid 
heeft te maken, de overtuiging dat wij allen 
ten diepste evenveel recht op een plek op 
aarde hebben. En ik houd van uitdaging, je 
moet het ongemakkelijke in het leven niet 
mijden. Gezapigheid en tevredenheid over 
‘hoe goed we het toch hebben’, daar kan ik 
niet zo goed tegen. Tegelijk is het de kunst 
om niet te verharden of te verzuren in die 

zoektocht naar rechtvaardigheid. Hoge ei-
sen verbinden met een zekere lichtvoetig-
heid. Anders houd je het niet vol.”

Wat leerde je in de contacten met 
kinderen uit verschillende culturen? 
“Ik was altijd geraakt door hoe deze kin-
deren, naast hun kwetsbaarheid, vaak een 
enorme kracht in zich hebben, om te wil-
len leren, om iets te bereiken. Daarom had 
ik me altijd voorgenomen om als ik met 
pensioen zou gaan ze weer op te zoeken. 
Die zoektocht, de reünie en de gesprekken 
met degenen die ik kon bereiken, vormen 
de basis voor de documentaire. Natuurlijk 
zijn er ook dingen misgegaan bij sommige 
kinderen en niet iedereen kon ik vinden of 
wilde meedoen. Maar na mijn ontmoetin-
gen met wie meededen, was ik werkelijk 
flabbergasted: hun dynamiek, hun kracht tot 
verbinding, hun gerichtheid op de toekomst 
terwijl ze vaak een jeugd vol trauma’s heb-
ben. Ik was verbaasd en ontroerd.
Zelf heb ik ervan geleerd, dat je evenzeer 
respect moet hebben voor je eigen roots 
en identiteit. Openheid voor iemand uit 
een andere cultuur wil niet zeggen dat je je 
eigen overtuigingen zomaar uitgumt. Van-
daar mijn motto: ‘De deur staat open en de 
tafel is gedekt’. Hopelijk vind je het lekker 
en anders kijken we samen hoe we er iets 
beters van kunnen maken. Dus wees net 
zo nieuwsgierig en respectvol naar je eigen 
komaf als die van de ander. Daarom heb 
ik -anders dan veel generatiegenoten- niet 
de band met mijn joods-christelijke achter-
grond overboord gezet. Ik kan zelfs zeg-
gen dat juist door ontmoetingen met men-
sen van heel andere religieuze achtergrond, 
mijn eigen christelijke identiteit sterker is 
geworden.”

Hoe ben je zelf ontvangen in de ge-
meenschap van de Geertekerk?
“Twee dingen zijn belangrijk bij werkelijke 
ontvankelijkheid. Bewustzijn van je eigen 
identiteit en de openheid om eventueel ei-
gen overtuigingen te herzien. In die zin is 
het nooit ‘af’. 

Thema: Ontvankelijkheid 
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Thema: Ontvankelijkheid 

Door vrienden kwam ik terecht bij de 
Geertekerk. Er zijn meerdere niveaus 
waarop je deel uitmaakt van zo’n gemeen-
schap. Zo is er de grote kring, van de litur-
gie. Liturgisch aan de behoudende kant en 
maatschappelijk ruimhartig geëngageerd en 
heel, heel erg wit. Op het kleinere niveau 
van de groep, bijvoorbeeld een gespreks-
kring, word je meer persoonlijk betrokken, 
dan ga je je echt gezien en gekend voelen. 
Wat me aanspreekt bij de remonstranten is 
de openheid, de vele boeiende ontmoetin-
gen met mensen en dat vorming een cen-
trale plek heeft. Naast de laag van rituelen 
is er zeker ook aandacht voor de diepere 
laag van existentiële vragen.”

Wat wil je als redelijk ‘vers’ ontvan-
gen Geertekerker inbrengen? 
“Als een kerk zich teveel aanpast – aan de 
zoekers, aan de eisen van de tijd – ver-
liest ze veel van haar eigen kracht. Wees 
open en verwelkomend zonder jezelf te  
verloochenen.” 

Jan van Aller

* https://www.2doc.nl/documentaires/
series/2doc/2020/de-wijde-wereld.html 
(of scan onderstaande qr-code)

Een mooiere wereld

De hele dag sta ik open. Dat vreet energie kan ik je vertellen. De informatie die on-
zichtbaar door de lucht op allerlei gegevensdragers wordt vertoond is niet te tellen. 
Politieke informatie over ruzies in de Kamer, coronamaatregelen, rellen. Verhalen 
van vrienden, kennissen en vage kennissen over hun etentjes, vakanties, filosofische 
uitspraken, grappige video’s. Iedere dag een lijstje verjaardagen die ik langs ga om 
te kijken wie ik ervan ga feliciteren en wie niet. Een to-do lijst die geopend wordt, 
vaak tezamen met mijn agenda. E-mails, whatsappgesprekken, reclame voor nieuwe 
schoenen, leaseauto’s, vakanties en tv’s. Het leven moet honderd jaar geleden een 
stuk rustiger zijn geweest. Mentaal dan.

Ook probeer ik ontvankelijk en verdraagzaam te zijn naar anderen, al lukt dit vaak 
alleen maar van de buitenkant. Naar het verhaal van ongevaccineerden bijvoorbeeld, 
kan ik prima luisteren, empathie en begrip tonen. Diep van binnen vind ik dat ieder-
een die prikken moet halen. 

Op de dag van de extreme rellen in Rotterdam kreeg ik in mijn woonplaats van twee 
Marokkaans-Nederlandse tieners te horen dat ze mijn neus zouden breken. Ver-
standig ben ik terug naar de auto gelopen. Diep van binnen pakte ik ze in verbeelding  
allebei bij de lurven om ze even flink de waarheid te vertellen. 

Om werkelijk ontvankelijk te kunnen zijn heb ik de kerk misschien wel nodig. Mobiele 
telefoon aan de kant. Het kerkgebouw ‘z’n werk’ laten doen. Echte ontmoetingen 
met mensen. Even een tijdloze ruimte in stappen. Een preek horen over gloeiende 
kolen (Spreuken 25: 21-22) of over loslaten (Lukas 6: 37-38). Om vervolgens ontvan-
kelijker, met open ogen, open oren de wereld in te gaan. Niet altijd makkelijk, maar 
wel noodzakelijk voor een mooiere wereld. 

Jaap Marinus
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Thema: Ontvankelijkheid 

Ontvankelijkheid
Ontvankelijk is een fascinerend woord. In eer-

ste instantie denk je wat betekent dat woord 

precies? Maar Van Dale geeft antwoord:  

ont-van-ke-lijk (bijvoeglijk naamwoord). 

1. Openstaand voor indrukken 2. (juridisch) 

vatbaar voor berechting. Of ook wel: wie snel 

met gevoel ergens op reageert. 

Als je over die verklaringen nadenkt, wordt het 

duidelijk dat ontvankelijkheid de hele dag door 

speelt. Ga maar na: ikzelf ben ontvankelijk 

voor het zingen in de cantorij, dat maakt con-

tact met mijn hart. Ontvankelijk voor het ver-

driet over mijn overleden zoon. Maar ook sta 

ik open voor indrukken in de supermarkt. En 

ik mopper op iemand die veel te langzaam rijdt 

op de snelweg. Regelmatig word ik geroerd 

door een overweging. Overigens kom ik het 

woord ontvankelijk al lezend heel weinig tegen, 

terwijl de betekenis de hele dag door van toe-

passing is. Het geldt zelfs voor mensen onder-

ling. Heeft u wel eens spontaan gereageerd op 

bijvoorbeeld een clown die op straat grapjes 

maakt? Heeft u wel eens spontaan gereageerd 

op een zwerver die vraagt om een aalmoes? 

Oei, nu komt de betekenis van het woord ont-

vankelijk wel behoorlijk dichtbij. Maar het kan 

ook anders, zoals die mevrouw die in het voor-

bijgaan in de supermarkt tegen mij zei: “Wat 

bent u kleurig gekleed!” Een opmerking waar 

ik blij van werd. Zomaar, kost niks en mijn dag 

was helemaal goed. Volgens mij is dit de meest 

pure vorm van ontvankelijkheid.

Ik wens u van harte veel ontvankelijks toe, in 

de laatste betekenis dan! 

Ik geef de pen van deze rubriek door aan  

Saskia Heikens.

Joop Uppelschoten

Bijeenkomst

Stervelingen onder elkaar

De bijeenkomsten Stervelingen onder 
elkaar staan aangekondigd in de pro-
grammagids 2021/2022 (blz. 13). In de-
ze bijeenkomsten wordt stil gestaan bij 
het thema ‘Sterven in vertrouwen’. Per 
locatie in twee middagbijeenkomsten 
van 14.00 tot 16.15 uur. Een toelichting 
treft u aan in het februarinummer van 
de Geertebrief. Graag reiken we nu al-
vast de data aan, die inmiddels zijn vast-
gesteld. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
drie locaties, die later bekend worden 
gemaakt:
• Schoonhoven op 17 en 24 maart
• Utrecht op 11 en 18 mei 
• De Bilt / Zeist op 25 mei en 1 juni
Wie nu al wat meer wil weten of zich 
al wil opgeven, kan terecht bij Piet van 
Leeuwen 
E: pietwvanleeuwen@gmail.com 
T: 0610126466

Uit de kerkenraad… 

@ Allereerst een warm welkom aan de 
drie nieuwe kerkenraadsleden (op pag. 14 
en 15 stellen zij zichzelf voor): 
Elja Algra: zij draait al een tijdje mee als 
‘aankomend kerkenraadslid’ en is de scha-
kel tussen de kerkenraad en de werkgroep 
Eredienst. 
Lex Sigterman: de bedoeling is dat hij 
de rol van tweede penningmeester op zich 
gaat nemen.
Henny Wind: de bedoeling is dat zij het 
secretariaat van de kerkenraad op zich 
neemt.
Van harte welkom en we hopen dat jullie 
snel je draai zullen vinden in de bestuurlijke 
kant van het kerkenwerk!
@ Nieuwe kerkenraadsleden betekent 
meestal ook afscheid nemen van mensen. 
Zo ook nu: 
Gert-Jan Schmal was aftredend en heeft 
zich niet herkiesbaar gesteld. Hij blijft wel 
actief in de programmacommissie. De ker-
kenraad is nog op zoek naar opvolging.
Mattie van der Slikke heeft besloten om te 
stoppen als secretaris van de kerkenraad.
Beiden danken we voor hun inzet en we 
wensen hen alle goeds!

@ We bevinden ons in een belangrijke fa-
se van de besluitvorming van de samen-
voeging van de Remonstrantse gemeenten 
in Schoonhoven en Utrecht. Per 1 janua-
ri moet dit een feit worden en dat lijkt te 
gaan lukken. Op 20 november ging de Alge-
mene Leden- en Vriendenvergadering van 
Utrecht akkoord en de week erna was het 
woord aan Schoonhoven. 
@ Er wordt flink gewerkt aan het op orde 
brengen van de bedrijfshulpverlening. Maar 
liefst zeven mensen haalden begin novem-
ber hun BHV-diploma. Nu maar hopen dat 
hun inzet in noodsituaties niet echt nodig 
zal zijn.
@ Tenslotte is er de nodige tijd besteed 
aan de begroting van onze gemeente voor 
2022 en daarbij hoort ook een actualise-
ring van het lopende boekjaar. De ver-
wachtingen weerspiegelen een gezonde fi-
nanciële positie. Maar die begroting moet 
nog wel waargemaakt worden, zowel aan 
de kosten- als aan de inkomstenkant. En 
zijn er ook nog de nodige onzekerheden 
die het resultaat over 2022 behoorlijk kun-
nen beïnvloeden.

Arie Noordermeer, voorzitter
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Op zijn achttiende verjaardag in 
oktober krijgt Dion van Es een 
onverwacht cadeau. Zijn ouders, 
Simone en Erik, hebben het pi ra-
tenverhaal dat hij schreef als boekje 
laten drukken. In een oplage van 
50 exemplaren. Zij willen daarmee 
hun trots uitdrukken voor Dions 
bijzondere talent. En hem stimuleren 
om door te gaan met het inspireren 
van anderen door verhalen. 

Engels
A pirate’s tale by Dion3on is een verhaal ge-
baseerd op de karakters uit games en ei-
gen fantasie. Dion begon eraan toen hij op 
school in de Engelse les het hele werkboek 
al had doorgewerkt en het jaar nog niet 
om was. De docent ging akkoord met zijn 
voorstel om dan maar een eigen verhaal in 
het Engels te gaan schrijven. Een piraten-
verhaal omdat hij daarvan een grote fan is. 
Dion vertelt: “Ik wilde er iets persoonlijks 
van maken. Cryptisch wilde ik er dingen in 
verwerken die ik zelf heb meegemaakt. In 
groep 8 ben ik behoorlijk gepest. Mijn ge-
voel daarover wilde ik erin verwerken om 
mijn verleden een beetje meer te accepte-
ren. In het verhaal gaat het dan over duis-

tere tijden, met dark wizard, die uit is op 
vernietiging. De mensen die mij pestten 
heb ik er niet in verwerkt, alleen mijn ge-
voelens.”
Gaandeweg raakte Dion meer en meer in 
zijn element door het schrijven. Het En-
gels schrijven ging hem bijzonder goed af. 
Voor optimale concentratie schreef hij tij-
dens de lessen met muziek via zijn oordop-
jes en met een geluidskap zoals bouwvak-
kers wel gebruiken. Onderweg naar huis in 
de auto besprak hij met Simone het ver-
volg van het verhaal. Van twee docenten 
heeft hij veel steun ervaren tijdens het hele 
schrijfproces, waardoor hij veel steviger in 
zijn schoenen ging staan. 

Autisme
Dion heeft autisme en heeft daarover veel 
negatieve gevoelens gehad. “Mensen zeg-
gen soms: ‘Wat doe je raar, of doe eens 
normaal!’ Ik heb wel het gevoel gehad dat 
ik niet aan de verwachtingen kon voldoen.”
Simone en Erik hebben altijd voor ogen ge-
houden dat iemand met autisme heel bij-
zondere kwaliteiten kan hebben. Toen  
Dion eens in de klas over zijn verleden ver-
telde en zich daarbij kwetsbaar opstelde, 
inspireerde hij ook andere kinderen. En 
het boek is belangrijk geweest om dingen 
te verwerken. 
Een deel van de opbrengst van het boek 
is bedoeld voor een tweede boek waar-
mee Dion nu al bezig is. Een ander deel 
gaat naar de Nederlandse Vereniging voor 
Autisme (www.autisme.nl). “Ik lees het 
maandblad van de NVA en kom zo meer 
te weten over autisme en over mensen die 
ook autisme hebben, hoe de belevingswe-
reld van anderen is. Want geen enkele au-
tist is hetzelfde. Ik heb vrienden die ook 
autist zijn. Tegenwoordig gaan we naar het 
Chill Auti Café in Houten. Daar kunnen we 
lekker onszelf zijn.” 

Geertekerk
“Waarom ben ik niet gedoopt?”, vroeg  
Dion eens toen hij 11 jaar was. Simone en 
Erik hebben verschillende kerkelijke ach-

tergronden. Zij remonstrants en hij katho-
liek. Daarom wilden zij Dion zelf laten kie-
zen. Hij koos er toen voor zich te laten do-
pen in de Geertekerk, waar de hele familie 
ook vertrouwd is. Simone en Dion komen 
regelmatig in de kerk en ervaren de kerk-
dienst als een rustmoment; “Misschien be-
halve als het kerkorgel voluit gaat spelen”, 
zegt Dion met een lach. Als Simone collec-
teert dan loopt Dion altijd even mee.

Vervolg
Nu de schooltijd voorbij is met 18 jaar pre-
pareert Dion zich op mogelijkheden voor 
(vrijwilligers)werk. Hij loopt tweeënhal-
ve dag per week stage bij het Waterlinie-
museum in Bunnik. “Ik vind het heel gaaf, 
voelde me heel erg welkom toen ik bin-
nenkwam en dat gevoel is alleen maar ver-
sterkt. Ik heb eigen taakjes, loop mee met 
de gastheren en denk mee over de exposi-
ties.” Maar intussen schrijft hij ook aan zijn 
tweede boek, waarin mooie reizen aan bod 
zullen komen.
Het boek van Dion is te bestellen bij: Hans 
en Wil Everwennink, Simone van Es of via 
vrolijkedruif@ziggo.nl voor de prijs van 
€ 9,50 exclusief verzendkosten.

Trudy Schreuder Goedheijt

Een bijzonder verhaal
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In memoriam

Lot van Dedem
Toen Lot van Dedem, na twee jongens in 
het gezin, geboren werd, gaf haar vader 
haar alle mooie meisjesnamen die hij ken-
de: Charlotte Elisabeth Cecile Marie Ger-
trud Christine Roswitha Agnes.
Na onbezorgde eerste levensjaren brak de 
oorlog uit. Het werden bewogen jaren: Lot 
maakte het bombardement van Rotterdam 
mee. Een ingrijpende ervaring waar zij later 
in haar leven nog flink last van kreeg. Maar 
ook haar ouders gingen uit elkaar en Lot 
groeide grotendeels op bij haar grootmoe-
der in Vught.
Na de oorlog kwam zij in de buurt van 
Utrecht en Bilthoven wonen. Via haar 
moeder (antroposofe, soefi) en haar groot-
moeder (Morele Herbewapening) kwam 
Lot in haar jonge jaren in contact met veel 
verschillende spirituele groepen. Zij raakte 
beklemd in de strengheid van Morele Her-
bewapening en zocht voor zichzelf meer 
geestelijke ruimte. Uiteindelijk is zij zelf bij 
de remonstranten uitgekomen. 
Ze trouwde, kreeg vier kinderen, maar het 
huwelijk hield geen stand. Na haar schei-
ding raakte ze betrokken bij het toneel-
groepje van koningin Juliana. Daar heeft ze 

jarenlang met veel plezier en overgave aan 
meegewerkt. 
Ze heeft een bewogen leven gehad maar 
wist zich altijd sterk verbonden met haar 
kinderen en kleinkinderen. De laatste pe-
riode was moeilijk en Lot raakte de grip 
op het leven kwijt. Ze is uiteindelijk op 11  
oktober rustig overleden, 89 jaar oud.

Mies Hendriks 
‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het onze-
kere, in alles de liefde’, zo stond boven de 
rouwkaart van Maria Petronella Hendriks. 
Dit remonstrantse motto heeft Mies in 
haar leven in praktijk proberen te brengen. 
Zij heeft aan den lijve ervaren hoe religieu-
ze ijver mensen uit elkaar kan drijven. De 
keuze van haar vader, in het laatste zware 

oorlogsjaar, voor een streng katholicisme 
stelde de familieverhoudingen op scherp. 
Mies bleef bij haar ouders tot op het laatst 
van hun leven, maar koos wel haar eigen 
religieuze weg. In 1969 deed ze belijdenis 
in de Geertekerk bij ds. Overdiep, de kerk 
van haar moeder. 
Ze was betrokken bij de remonstranten, 
in het koor, als collectant, maar de laatste 
jaren wat meer op afstand. Ze was als vrij-
willigster actief bij de diensten in het Voor-
hoeve-huis. Daar vond ze een tweede fa-
milie. Een van hen heeft zich in de laatste 
jaren over haar ontfermd. 
Het leven is niet altijd gemakkelijk geweest 
voor Mies. Groot geworden in een gene-
ratie die gewend was om niet te zeuren, 
heeft ze ook niet veel gedeeld van wat in 
het diepst van haarzelf omging. Zij ken-
de donkere tijden, waarin het leven haar 
zwaar viel. Gelukkig waren er dan mensen 
om haar heen, die haar trouw bleven. 
We hebben haar op een prachtige herfst-
dag bij haar vader te ruste gelegd, bege-
leid door de woorden van Psalm 139. Mies 
werd 85 jaar. 

Marthe de Vries

Oproep

Ik geloof, geloof ik 
Het is een wonderlijk iets, dat geloof. Wat 
is het eigenlijk? Voor de een is het duidelijk: 
ja, ik voel dat ik gedragen word. Anderen 
zijn iets minder stellig: ik geloof, geloof ik. 
Maar wat dat nu precies is? Weer anderen 
twijfelen: zij hebben het idee dat geloof niet 
bij hen past. 
Met een aantal vrienden en leden van onze 
geloofsgemeenschap willen we deze vragen 
voor onszelf gaan uitzoeken en ontdekken 
waar wij zelf staan. 
We willen proberen om daar woorden aan 
te geven en dat voor onszelf op te schrij-
ven. Dat zal voor de een kunnen uitmon-
den in een belijdenis: credo, ik geloof. Voor 
de ander uiteindelijk misschien in een niet-

belijdenis: ik geloof, ge-
loof ik, toch niet. Voor 
weer anderen kan het 
een her-belijdenis wor-
den; ooit als bijvoorbeeld 18-jarige een be-
lijdenis geschreven, maar hoe sta je daar 
nu in? 

Het wordt een spannende zoektocht voor 
ons allemaal: tastend en zoekend, elkaar 
bevragend, gaan we op weg. 
De eerste avond is op dinsdagavond 18  
januari om 20.00 uur in de Geertekerk. 
Wie heeft zin om mee op weg te gaan? 
Geef je dan op bij Marthe de Vries, 
marthedevries@dds.nl of 06-22325913. 

Mededeling

Buurkerkenlunch 
afgelast 
Tot onze grote spijt hebben we ons als 
Buurkerken Utrecht-Centrum genood-
zaakt gezien de traditionele Buurker-
kenlunch in de Week van gebed voor 
de eenheid van de christenen (van zon-
dag 16 tot en met zondag 23 januari 
2022) wederom af te gelasten. Vanwe-
ge de coronapandemie. 
We hopen later in het jaar toch op 
soortgelijke wijze een Buurkerkenvie-
ring te kunnen organiseren. En laten u 
dit nog weten.

Judith Fournier-Moesman
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Mijn vrijwilligerswerk
In deze rubriek delen mensen met ons hun ervaringen met vrijwilligerswerk 
buiten de RGU. We houden ons aanbevolen voor meer van deze verhalen: 
redactie@geertekerk.nl

Van het een komt het ander
Gerda Faddegon begeleidt op het gebied 
van taal al enkele jaren een christelijk gezin 
dat acht jaar geleden uit Irak vluchtte. “Ik 
wilde iets met taal, omdat ik dat leuk vind. 
Eerst belandde ik via het Oranjefonds bij 
laaggeletterde volwassenen. Maar dat vond 
ik heel moeizaam en er kwamen ook veel 
sociale problemen bij kijken. Daar werd ik 
verdrietig van. Toen ben ik in Nieuwegein 
naar het Vrijwilligershuis gegaan. Via deze 
vacaturebank voor vrijwilligers kwam ik uit 
bij de bibliotheek in Nieuwegein. Daar or-
ganiseren ze allerlei activiteiten voor men-
sen met een taalachterstand, onder meer 
‘taalvisite’. Scholen kunnen kinderen vanaf 
vier jaar daar aanmelden voor een half jaar 
lang een half uurtje per week voorleesles 
aan huis.” 

Zo begon Gerda als taalcoach de zesjarige 
Peter voor te lezen, in principe voor een 
half jaar, maar van het een kwam het ander. 
“Na een jaar lezen met Peter vroeg vader 
of ik ook de twee jaar jongere Alexander 
wilde voorlezen. Na een half jaar las Peter 
al heel goed, maar hij begreep nog niet wat 
hij las. Peter is heel leergierig, we lezen boe-
ken uit de bibliotheek of zoeken dingen op 
op internet. Ook kijken ze nu naar Klokhuis 
en dan praat ik daar met hen over. In coro-
natijd las ik met de kinderen en moeder sa-
men. Peter las dan voor en legde de moei-
lijke woorden aan moeder uit. Maar dat is 
op een gegeven moment verzand.” 
Moeder spreekt weinig Nederlands. In de 
communicatie met school is dat soms las-
tig. Zo ontstond er paniek toen ze had be-
grepen dat Peter van school moest. Gerda 
is toen in gesprek met de juf gegaan en al 
gauw bleek dat het de bedoeling was dat 
Peter logopedie zou krijgen. “Sindsdien ben 
ik intermediair tussen school en gezin. Ik 
heb dit met de vrijwilligerscoördinator be-
sproken en doe het nu op persoonlijke ti-
tel. Heel graag wil ik de jongens blijven be-

geleiden tot ze naar de middelbare school 
gaan, zodat ze hier de kans krijgen om hun 
talenten te gebruiken. Ik heb er veel vol-
doening van om zo concreet en dichtbij 
iets te kunnen doen. Het voelt echt niet 

alleen als geven, ik ontvang ook hun dank-
baarheid. En het is ook een mooie oefening 
in geduld voor mij.”

Trudy Schreuder Goedheijt
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Een bewogen geschiedenis
Aflevering 5: Van ruïne naar oase van rust en inspiratie 2

‘Eerlijk gezegd: op zaterdagmiddag 1 december 1956 heb ik mezelf in de armen geknepen om te kunnen constateren 
dat ik niet droomde. Dit was het moment dat ik de Geertebrug over wandelde en, ziende door de Geertestraat, het 
kerkgebouw in ’t vizier kreeg waarom het die middag ging. Belangrijker dan wat ik zien kon, was hetgeen er te horen 
viel: de doffe slag van een klok, die kennelijk het luiden een beetje had afgeleerd. Hoe lang is het geleden dat de klok 
van de Geertekerk mensen opriep voor de godsdienstoefening?’*

In de vijfde aflevering van ‘Een bewogen 
geschiedenis’ neemt Gerard van den Berg 
ons nog één keer mee terug naar de jaren 
vijftig, waarin de Geertekerk vanuit de as 
herrees. 

Een prachtige zwaan
Het is een vrijdagochtend in november. 
Mijn vijfjarige zoon zit in de spaarzame tijd 
voordat hij naar school gaat nog even met 
zijn houten blokken te spelen. Als ik hem 
vraag wat hij aan het bouwen is, antwoordt 
hij: ‘Oh, dat is de Domtoren, dat zijn twee 
wolkenkrabbers en dat is de watertoren. 

Ik ben nu bezig de kerk te bouwen.’ Be-
wonderend kijk ik toe hoe in korte tijd een 
hele stad voor mijn ogen verrijst. Mijn ge-
dachten keren terug naar de periode waar-
in de Geertekerk van een ruïne in een oase 
van rust en inspiratie veranderde. Ik blijf 
me verbazen over de snelheid waarmee de 
kerk is opgebouwd, aangekleed met nieuw 
decor en vooral over het ongekende en-
thousiasme onder vooral jongeren om dit 
tot stand te brengen. Helaas zijn er van die 
enthousiastelingen niet veel meer onder 
ons, maar gelukkig vinden we de verhalen 
terug in de archieven en duiken er soms in-

eens foto’s op van de restauratie. Uit het 
archief van redactielid Barbara Schouten 
komt een cd-rom tevoorschijn met onder 
meer een fotoboek van de restauratie, die 
je stapsgewijs meeneemt in het opbouw-
proces. 
In het Maandblad van Oud Utrecht van ja-
nuari 1957 wordt dit proces prachtig be-
schreven: ‘Het lelijke jonge eendje van 
vroeger blijkt nu een prachtige blanke 
zwaan te zijn. Al heeft men de herbouw 
van de kerk op de voet gevolgd, het blijft 
een amper te verwerken vreugde om de 
kerk in haar herstelde staat te zien.’
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Doopkerk en rustige landelijkheid
De schrijver van dit stuk stelt zich in het 
vervolg van zijn betoog de vraag wat men-
sen bewoog om voor de Geertekerk in de 
bres te springen. De functie van de Geer-
tekerk als doopkerk speelt daarin een be-
palende rol. ‘In haar laatste dienst als bede-
huis voor de hervormde gemeente, werden 
hier de speciale doopbeurten gehouden, 
zodat er in de Geertekerk méér kinderen 
gedoopt zijn dan in de andere oude kerken 
van Utrecht. Toen de restauratieplannen 
bekend werden hebben velen een steen-
tje willen bijdragen, omdat zij in de Geer-
tekerk waren gedoopt.’ De schrijver refe-
reert ook aan de koppeling tussen kerk en 
zijn omgeving. ‘Wat is Wijk C zonder de Ja-
cobikerk…het Geertekerkhof zonder de – 
geheel vrijstaande – Geertekerk?’ De unie-
ke ligging van de Geertekerk wordt in El-
seviers Weekblad van december 1952 ook 
prachtig beschreven door de Utrechtse 
beeldhouwer en publicist Geurt Brinkgre-
ve. ‘De Geertekerk heeft een aparte plaats 
in mijn herinnering. Misschien omdat het 
er zo stil was op het pleintje met de grote 
hardstenen pomp, en zo besloten tussen de 
lage vervallen huisjes. Er was een stemming 
van rustige landelijkheid, anders dan op de 
overige pleinen van de stad.’ 

Deel van traditie
Heeft deze landelijke rust onbewust een 
rol gespeeld, toen ik (als Groninger) mij 

vier jaar geleden samen met mijn vrouw 
naar de Geertekerk bewoog, wandelend 
over de stenen mozaïeken met beeltenis-
sen van vissen die sinds 1956 de toegang 
vormen tot de kerk? Een sluitend ant-
woord heb ik niet, maar door de verha-
len die nu op mijn pad komen voel ik me 
meer en meer onderdeel van een traditie. 
Van een groter geheel. Ik raak in vervoe-
ring, als ik lees dat de glas-in-loodramen 
in de kerk van de hand zijn van de Gro-
ningse Ploegschilder Johan Dijkstra. Zeker 
als ik het Nieuwsblad van het Noorden uit 
1960 lees dat dit allemaal begon met een 
droom van de Utrechtse arts Jan Martens. 
Bij het ontbijt vertelt hij zijn vrouw over 
zijn droom. ‘Ik heb vannacht toch zo raar 
gedroomd! Ik droomde dat ik de kerk een 
gebrandschilderd raam cadeau deed.́  Een 
droom die waarheid werd.

Gerard van den Berg

Bronnen:
*  Maandblad van ‘Oud Utrecht’, januari 

1957

• Jubileumboek 375 jaar Remonstranten in 
Utrecht

• Nieuwsblad van het Noorden,  
16-01-1960

• Elseviers Weekblad, december 1952
• www.delpher.nl

ken had ik in Duitsland nooit gekregen.” 

Kerk
“In mijn jeugd maakten wij deel uit van de 
gemeenschap van de Evangelische Kirche 
in onze wijk. Mijn ouders waren daar ac-
tief. Voor mij als kind was de kerk heel 
belangrijk, je hoorde daarbij. Ik deed er 
belijdenis en een sociaal diaconaal jaar, 
voordat ik aan een opleiding begon. Toen 
ik naar München ging heb ik me daar niet 
meer bij een kerkgemeenschap aange-
sloten, ben nog wel af en toe naar een 
kerk gegaan. Mijn geloof heb ik wel al-
tijd behouden. Maar toen we Eddo had-
den vond ik het belangrijk om het aan 
hem door te geven, zodat hij later zelf 
keuzes kan maken. Dus wij zijn op zoek 
gegaan en kwamen via een vriend bij de  
Nicolai kerk. Maar ik voelde mij daar niet 
welkom geheten. We wonen vlak bij de 
Geertekerk en het zag er daar wel knus 
uit. We zijn naar een kerstdienst gegaan 
en werden er zo hartelijk welkom gehe-
ten. Dat heeft mijn hart geraakt! Henk 
noch ik waren bekend met remonstran-
ten. We hebben samen de oriëntatiecur-
sus bij Alleke Wieringa gevolgd. Leuk dat 
je kunt kiezen tussen lid of vriend. Ik was 
niet gewend om zelf te bedenken hoe je 
gelooft. Ik was uit de DDR-tijd gewend 
dat men zei hoe je moest geloven. Maar 
nu merk ik dat vrijzinnigheid bij mij past. 
Dogma’s geven mij juist geen houvast.” 

Kerstmis
“Ik hecht aan hoe wij in Duitsland  
Advent en Weihnachten beleven en vie-
ren. Het is daar met nóg meer tradities 
omgeven dan hier. Wij geven elkaar bij-
voorbeeld binnen de familie op kerst-
avond cadeautjes, dat heet ‘Bescherung’. 
Het is wel een drukke tijd, maar tegelijk 
ook een tijd van inkeer, waarin ik na-
denk over wie ik ben, waar ik naar toe 
wil, wat deze tijd betekent. Het is echt 
een tijd die ik koester.” 

Trudy Schreuder Goedheijt

Vervolg van pag. 5
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Even voorstellen

Bij de Algemene Leden Vergadering stond 
ik vermeld onder de naam Eelkje Janke  
Algra. Mijn doopnaam, maar ik word Elja 
genoemd, een samenstelling van Eelkje en 
Janke. Als baby ben ik gedoopt door mijn 
eigen vader, dominee van een vrijgemaak-
te kerk. Daar ontstond, toen ik rond de 
tien jaar was, een kerkelijk conflict en mijn 
vader werd ‘vrijgemaakt buiten verband’.  
Later noemden wij ons Nederlands Gere-
formeerd. 

In onze beleving waren wij rekkelijker dan 
de ‘binnen verbanders’, want we hadden 
geen eigen scholen en geen eigen politie-
ke partij. En we noemden ons al helemaal 
niet de ‘ware kerk’! In de Alblasserwaard 
kwamen we sowieso tolerant over verge-
leken bij de grootste kerk waar de dames 
op zondag hoedjes moesten dragen. Op  
catechesatie begreep ik dat we als aanhan-
gers van Gomarus toch minder ruimden-
kend waren dan de remonstranten. 

In de tolerantste kerk van Utecht, de 
Geertekerk, kwam ik terecht door daar sa-
men met mijn vriend Bachcantate BWV115 

Mache dich mein Geist bereit te zingen. 
Omdat ik mijn baan als docent aan de lera-
renopleiding kwijtraakte, pakte ik een aan-
tal activiteiten uit het programmaboekje 
op. Na de oriëntatiecusrsus bij ds. Pieter 
Dronkers werd ik vriendin. 
Om vertrouwd te raken met de liederen 
die in de Geertekerk worden gezongen, 
sloot ik me bij de cantorij aan in de ver-
wachting dat veel van de mooie liederen 
me zullen vergezellen op mijn levenslange 
reizen.
Ook nam ik de plaats over van mijn kerk-
maatje in de werkgroep Eredienst waar, 
na het vertrek van Wendela Schenk, Henk 
Nobbe de nieuwe voorzitter wilde worden 
als hij niet ook nog in de kerkenraad zou 
moeten plaatsnemen. Aan mij de eer zit-
ting te nemen in de kerkenraad. 
Ik hoop daar een mooie bijdrage te kun-
nen leveren. 

Elja Algra

Ik ben 64 jaar geleden geboren in 
Utrecht, waar ik mijn schoolopleiding en 
studie heb gevolgd. Mijn ouders Guus en 
Nel kwamen geregeld in de Geertekerk 
en ik herinner me nog wel de bezoekjes 
van de dominees Knoppers (met pijp) en 
Overdiep (op sandalen) bij ons thuis. In 
mijn studietijd volgde ik het ‘Leerhuis’ bij 
dominee Knoppers thuis. Hij had een gro-
te woonkamer, maar niet groot genoeg 
voor elf volgelingen, dus we zaten meest-
al op kussens op de grond. Het was een 
mooie tijd. Maar ik vertrok kort na het 
aannemen in 1981 naar Groningen, waar 
ik ging werken in de rechtspraktijk. Eerst 
advocatuur, later rechtbank Noord Ne-
derland. Ook in Groningen kwam ik in de 
remonstrantse kerk.

Ik heb in de kerkenraad gezeten en in ver-
schillende commissies. Maar het belang-
rijkste was misschien nog wel dat ik daar 
mijn man heb leren kennen. Samen heb-

ben we 28 jaar in Yde (Noord Drenthe) 
gewoond. Na het overlijden van mijn man 
in maart 2019 ben ik nog twee jaar in het 
Noorden gebleven. Met mijn werk was 
ik in 2018 al gestopt, omdat de combina-
tie met mantelzorg te zwaar werd. Ook 
in spirituele zin was deze periode een 
soort achtbaan en ik heb in dat opzicht 
veel bijgeleerd. Omdat mijn zus, zwager 
en broer in de omgeving van Utrecht wo-
nen, besloot ik weer terug te keren naar 
het centrum van het land. Ik woon nu, sa-
men met hond Pluto en kat Bas, in een 
appartement in Soesterberg. Ik ben erg 
blij dat de kerkenraad mij heeft benaderd 
voor de functie van secretaris. Ik voel me 
thuis in de Geertekerk en wil mij graag 
voor de gemeente inzetten.

Henny Wind

Even voorstellen
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Wijkorganisatie

Kijk op de wijk, december

In de afgelopen maanden september, ok-
tober en november hebben de wijkavon-
den plaatsgevonden. Een goede gelegen-
heid voor alle leden en vrienden om naast 
het ontmoeten van elkaar, ook de nieuwe 
predikanten wat beter te leren kennen. De 
contactavonden werden over het algemeen 
goed bezocht. Voor de inhoud van de ge-
sprekken werd als leidraad het thema van 
het jaar gekozen: ‘Je weet niet wat je hoort’. 
Een mooi voorbeeld van een verhaal dat 
aan de orde kwam, is afkomstig van Stien  
Hoogerbrugge, zie de website (blog/actueel) 
onder de titel ‘Ontmoeting met Michaela’.

Contactleden
In de komende periode gaan we twee 
avonden voorbereiden: voor de contactle-

den op woensdagavond 16 februari 2022 
met als thema ‘zingeving’ en voor de cen-
traal contactleden op woensdagavond 11 
mei 2022. Op deze avond bespreken we 
met elkaar wat er in de wijken / regio’s aan 
contactwerk plaatsvindt en wisselen we 
met elkaar tips, ideeën en wensen uit.
Uit een inventarisatie in de wijk Tuindorp 
e.o. kwam bijvoorbeeld een wens naar vo-
ren om een gesprekskring te starten onder 
leiding van ds. Marthe de Vries. Er is een 
plan gemaakt om in deze wijk in januari een 
middagkring (eerste bijeenkomst woensdag 
19 januari) te starten en tevens een groep 
die verschillende activiteiten met elkaar on-
derneemt, zoals samen uit eten of samen 
naar de bioscoop gaan.

Stuurgroep
Zoals vermeld in het vorige bericht van de 
wijkorganisatie heeft Lietha Scheeuwe de 
plaats van Tiny Koene overgenomen in de 
stuurgroep. Bij het ter perse gaan van deze 
Geertebrief hopen we een volgend nieuw 
lid te hebben gevonden die de stuurgroep 
komt versterken.

Coby Ouwehand, 
stuurgroep wijkorganisatie

Even voorstellen

Ruim twee jaar zat ik, Lex Sigterman, in 
de financiële commissie, die Wim Edel-
man, onze eerste penningmeester, met 
raad en daad terzijde stond. En toen de 
vraag kwam of ik Wim wilde bijstaan als 
tweede penningmeester heb ik met plezier 
ja gezegd.
Ik ben 66 jaar en sinds een anderhalf jaar 
met pensioen. Hiervoor was ik jarenlang 
consultant, registeraccountant en partner 
van verschillende grote en kleine kanto-
ren. Ik ben getrouwd en woon in Nieuwe-
gein (al ruim 40 jaar). Samen met mijn hui-
dige vrouw ben ik in het rijke bezit van vijf 
kinderen en vijf kleinkinderen. Elke twee 
weken passen we een dag op twee van de 
kleinkinderen. Ik kom uit een remonstrants 
gezin en kwam als tiener ook in de Geer-
tekerk. Tijdens mijn eerste huwelijk ben ik 
jarenlang bij de PKN kerk in Nieuwegein 
Noord betrokken geweest. Begin deze 
eeuw ben ik daar weer uit gestapt omdat 
het me te star en te bekrompen was. Ik heb 
toen wat gezocht naar het juiste huis waar-
in ik zou passen. Bij de Geertekerk terug-
gekomen voelde ik mezelf meteen thuis en 
werd vriend. Ook de geweldige landelijke 
campagne spoorde me extra aan om wat 
voor de kerk te doen. Ik heb al een beleids-
dag van de Kerkenraad mogen bijwonen en 
vind het een feest om met de predikanten 
en mijn collega kerkenraadsleden samen te 
mogen werken. Ik hoop bij te kunnen dra-
gen aan een florerende mooie remonstrant-
se gemeente.

Lex Sigterman

Autodienst

Het is weer mogelijk om de autodienst in te schakelen

Is het voor u niet zo gemakkelijk om naar 
de zondagse kerkdienst komen? Dan kunt u 
gebruik maken van de autodienst.

Neemt u daarvoor contact op met 
mij door een mailtje te sturen naar  
judithmoesman@gmail.com of te bellen 
naar 0343 491578. Ik zal u dan in contact 
brengen met een chauffeur.

We vragen per keer een kleine vergoe-
ding: € 3 binnen de stad en € 5 als u buiten 
Utrecht woont. Als dat bezwaarlijk voor u 
is dan vinden we daar een oplossing voor. 
Laat u daar dus niet door weerhouden om 
de autodienst in te schakelen!

Judith Fournier-Moesman,  
coördinator autodienst
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Buitendag
Inmiddels hebben de diaconieën van 
Schoonhoven en Utrecht een gemeen-
schappelijke buitendag gehad, de eerste 
aanzet tot een intensievere samenwerking 
(en wie weet ooit een fusie). We hebben 
kennis gemaakt aan de hand van berichten 
uit de media die ons raakten. Dat dit suc-
cesvol was, blijkt wel uit de verzuchting van 
één van ons: het lijkt wel of we elkaar al 
jaren kennen. Overigens was het voor ds. 
Lijzen een eerste kennismaking met onze 
diaconieën.

V.l.n.r. Peter van Dijk, Arina de Heer, Hans van  

Commenée, Beppie van der Waal, Jan Kaat, Mary  

Kuiper, Maaike Hoffer, ds Lense Lijzen en Ria Janse

Aan de hand van teksten over schuldhulp-
verlening, uit de Bijbel en van Trees van 
Montfoort gingen we in groepjes aan el-
kaar “snuffelen” en nieuwe ideeën op-
doen. Weer bij elkaar ontdekten we rode 
draden: contacten leggen en verhalen de-
len. Hoe kunnen we met elkaar als gelovige 
mensen zorg voor de aarde vorm geven?
En gelukkig was het prachtig weer (zie de 
foto), dus konden we er ook een échte bui-
tendag van maken. De Schoonhovenaren 
lieten ons het prachtige Schoonhovense 
centrum en het weelderige Springerpark 
zien. Na de wandeling volgde de praktische 
kant: hoe gaan we de samenwerking invul-
len? We willen starten met een paar gelijke 
bestemmingen voor de diaconale inzame-
ling. U gaat ongetwijfeld nog veel merken 
van onze samenwerking ...

Beppie, Jan en Ria, hartelijk dank voor de 
gastvrije ontvangst!

Arminiaanse Maaltijd
Gelukkig konden we na een jaartje pauze 
weer een Arminiaanse Maaltijd organise-
ren. Ruim 30 deelnemers genoten van een 
heerlijk stamppotbuffet, bereid door (part-
ners van) diaconieleden. De opbrengst van 
deze geslaagde avond was € 343, bestemd 
voor het Smulhuis.

Verjaardagsgift
De diaconie ontving € 246 ter gelegenheid 
van een 80e verjaardag, waarvan een deel 
zelfs uit Oostenrijk kwam. Hartelijk dank!

Adventslunch wordt zomerlunch
In de programmagids staat op 12 december 
een adventslunch aangekondigd. Door de 
toenemende zorgen en maatregelen rond-
om corona hebben we besloten om deze 
lunch niet door te laten gaan in decem-
ber. In plaats daarvan hopen we ergens in  
juni een zomerlunch te kunnen organise-
ren. Wordt vervolgd! 

Bloemengroet bewoners kamp 
Zeist 
Op zondag 30 januari is de Geertekerk 
weer aan de beurt voor de bloemengroet 
voor de uitgeprocedeerde asielzoeksters 
en hun kinderen in het Detentiecentrum 
Zeist. De bloemen worden op zaterdag 
door Pauline Huidekoper en Ellen de Boom 
namens de Geertekerk naar Zeist gebracht 
en betaald door de diaconie.
De kerken van de omliggende gemeen-
ten verzorgen wekelijks bij toerbeurt de-
ze bloemengroet bij het centrum aan de  
Richelleweg in Soesterberg. De Geertekerk 
staat twee keer per jaar op het rooster.

Gezamenlijk project diaconieën 
Schoonhoven en Utrecht
We willen graag gezamenlijk invulling aan 
het thema duurzaamheid gaan geven. Hier-

aan hebben we als diaconie tot nu toe nog 
(te?) weinig aandacht besteed. We zijn 
van plan om volgend jaar gezamenlijk een 
markt te organiseren, zowel in Schoonho-
ven als in Utrecht. Daar kan aan allerlei as-
pecten van duurzaamheid aandacht gege-
ven worden. Hoe dat er precies uit zal zien, 
hoort u nog.

Opbrengsten eerdere collectes  
22 aug: INLIA € 234,00
5 sep: Villa Vrede € 165,50
12 sep: Villa Vrede € 859,60 (!)
19 sep: PAX € 397,80
3 okt: Meriem Foundation  
(project Benin) € 363,55
10 okt: COC internationaal € 515,31

Alle gevers: ontzettend bedankt!

Komende collectes
24/25/26 december: Meriem Foundation 
(project Benin)
De bestemming van de collectes in 2022 
worden nog vastgesteld.

Namens de diaconale commissie,  
Hans van Commenée

Diaconale Geluiden en collectes
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Bijeenkomsten

Remonstrantse miniaturen
Winter en corona, de ideale omstandighe-
den voor deelname aan deze digitale zoom-
kring vanuit de luie stoel. Doe ook mee aan 
deze drie bijeenkomsten over personen die 
een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
remonstrantse geschiedenis. 
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Maximaal 
20 personen per sessie. 
Opgave via: www.remonstranten.org/web-
shop. Je krijgt dan de zoomlink t.z.t. thuis-
gestuurd.

Maandag 24 januari van 19.30 - 21.00 uur
Johannes Wtenbogaert
Stichter en grote organisator van de re-
monstranten. Goede vriend van Arminius, 
hofpredikant van Maurits, en nauw verbon-
den met van Oldenbarnevelt stond hij bijna 
zestig jaar in het centrum van de religieu-
ze en politieke verwikkelingen in de jonge 
Republiek. 
Utrechtse predikant Marthe De Vries ver-
telt uitgebreid over hem. 

Donderdag 24 februari van 19.30 - 21.00 uur
Peter de Génestet
Eenendertig jaar is hij maar geworden, 
dichter-dominee Peter de Génestet (1829 
-1861). Zijn familie en collega’s omschreven 
hem als een beminnelijk, getalenteerd en 
toegewijd mens. Hij schreef gedichten die 
tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw deel 
waren van onze literaire canon. Daarna is 
hij in de vergetelheid geraakt. Dat is spijtig, 
want zijn gedichten weerspiegelen de tijd-

geest zonder saai of belerend te worden. 
Hij stond zeven jaar als predikant in Delft, 
hield passievolle preken (die alle nog be-
waard zijn gebleven) en was bevriend met 
de latere professor C.P. Tiele. Hij maakte 
de theologische strijd mee binnen de re-
monstranten en de vrijzinnigheid. Een bij-
zonder man, levend in een bijzondere tijd. 
Susanne van der Sluijs, predikant in Does-
burg, vertelt over hem. 

Dinsdag 29 maart van 19.30 - 21.00 uur
Desiderius Erasmus
Wat maakt Erasmus tot geestelijk vader 
van de remonstranten? Waarom is het nog 
altijd een plezier om hem te lezen? Waarin 
bestaat de actualiteit van zijn denken? Vra-
gen die ter sprake komen in een miniatuur 
met Koen Holtzapffel, remonstrants predi-
kant in Erasmusstad bij uitstek, Rotterdam.

Michel Peters

Verteluur en Klub

Kerstavond met het verteluur en oliebollen bakken door de Klub

Op kerstavond vieren we met zijn allen 
het kerstfeest. De kinderen van het ver-
teluur voeren het kerstspel op. We heb-
ben ook zangers, musici en decorbou-
wers nodig! Met elkaar maken we deze 
feestelijke dienst. 

Kinderen
Op zondag 12 en 19 december gaan de 
kinderen oefenen, tijdens de kerkdien-
sten en misschien nog even langer, als 
het nodig is. 
Dus: Geef je op om mee te doen! Dat

kan bij Jacoline Kroon: jmmkroon@gmail.
com, 06-49961628

Koor en orkest
Wie mee wil zingen of spelen of op een an-
dere manier wil helpen kan zich opgeven 
bij Jitske Bilijam, jitske.bilijam@casema.nl,  
06-14627577. Koor en orkest repeteren 
op 12 en 19 december aansluitend aan de 
dienst, de eerste keer tot 13 uur, de twee-
de keer tot 14 uur.

Bezoekers
De kerstavonddienst begint om 19.00 uur: 
geef je wel even op via: reservering@geer-
tekerk.nl. Of het door kan gaan is afhanke-
lijk van de corona-maatregelen.

Kerstlichtjes brengen 
Vorig jaar hebben kinderen van het verte-
luur lichtjes gemaakt voor mensen die in 

de donkere dagen rond 
Kerstmis wel een licht-
je konden gebruiken. 
Ook dit jaar gaan ze dat 
weer doen en hopen 
we een aantal leden en 
vrienden van onze ge-
meente blij te maken. 

Oliebollen bakken
Vorig jaar stonden we in de startblokken 
om oliebollen te gaan bakken met de jon-
geren van de Klub. Helaas ging dat toen 
door de lockdown niet door. Maar we 
hopen dit jaar het dubbel en dwars goed 
te maken door heel veel oliebollen te 
bakken op 31 december voor de Tussen-
voorziening, de inloophuizen in Utrecht. 
Vrijdag 31 december vanaf 09.30 uur in 
de Geertekerk. 

Marthe de Vries
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Schrijfactie Amnesty International op 12 december
De Oeigoerse kritische 
academicus Ilham Tohti 
kreeg op 23 september 
2014 levenslang wegens ‘se-

paratisme’. Tohti kwam op voor de 
rechten van de Oeigoeren, die in de 
regio Xinjiang ernstig worden on-
derdrukt. Hij is geen voorstander 
van afscheiding van China, maar wil-
de juist de dialoog met de Chinese 
autoriteiten aangaan. 

Sinds maart 2017 neemt de onderdruk-
king van de Oeigoeren in China ernstig 
toe. Er zitten vandaag de dag meer dan 
een miljoen Oeigoeren en leden van an-
dere islamitische minderheden opgeslo-
ten in zogenaamde heropvoedingskam-

pen. Ze moeten daar trouw zweren aan 
de Communistische Partij en hun eigen 
cultuur verwerpen. En worden gehersen-
spoeld en zelfs gemarteld.
Na afloop van de kerkdienst op 12 de-
cember kan in het kader van de Amnes-

ty schrijfactie een brief worden getekend 
die gericht is aan president Xi Jinping 
van China. Om hem op te roepen Ilham  
Tohti onmiddellijk en onvoorwaardelijk 
vrij te laten.

Werkgroep Amnesty International

Uitnodiging

Workshop Heilige Nachten

Wil je de stilte van de donkere dagen tus-
sen Kerst en Driekoningen dit jaar gebrui-
ken om bewust een pas op de plaats te ma-
ken? 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 be-
denken 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.
Vorig jaar heeft deze workshop gedeelte-
lijk via Zoom plaatsgevonden, zonder af-
breuk te doen aan het resultaat. De work-

shop gaat dan ook zeker door. In deze tijd 
van pandemie past het juist bijzonder goed. 
In overeenstemming met de dan geldende 
regels bekijken we kort van tevoren wat 
mogelijk is. 
Dag en data  dinsdagen 14 december,  

21 december en 11 januari
Tijd 19.30 - 21.30 uur
Locatie  Geertekerk, Zoom of een 

combinatie 
Maximaal  10 - 12 deelnemers
Kosten geen 
Leiding  Toon Franken en Doorle 

Offerhaus
Opgeven kan via offerhausd@gmail.com,  
06 - 50159101

Uitnodiging

Kerstmiddag voor jonge 
remonstranten

Op zondagmiddag 19 december verza-
melen de jonge remonstranten zich in 
de Geertekerk: vrienden en leden van 
de Geertekerk, Arminius en De Leven. 
Samen met Maarten Bos en Tijmen de  
Koning van het pop-up choir komen we in de 
kerststemming, want zij zullen ons allemaal 
aan het zingen krijgen, zelfs driestemmig! 
Aansluitend een kerstbijeenkomst afgeslo-
ten met brood en soep. 
Tijd van 16.00 tot 19.30 uur 
Waar  in de Geertekerk
Opgeven  bij Marthe de Vries, e-mail: 

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

Predikanten
Meer informatie op 
www.geertekerk.nl/predikanten

Ds. Marthe de Vries
Tuinstraat 24, 3732 VL De Bilt
werkdagen: maandag t/m donderdag
E: marthedevries@dds.nl
T: 06 22325913 (voor contact graag de 
voicemail inspreken) 

Ds. Claartje Kruijff
Sint Janstraat 47A, 1251 KZ Laren
werkdagen: dinsdag t/m donderdag
E: claartjekruijff@ziggo.nl
T: 06 41526666 (voor contact graag 
mailen of de voicemail inspreken)

Ds. Lense Lijzen
Kruisbeklaan 35, 3722 TE Bilthoven
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
E: lensejlijzen@gmail.com
T: 06 40070518 (voor contact graag 
mailen of de voicemail inspreken)

Vertrouwenscontactpersonen
E: vertrouwenscontactpersonen@
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Adressen en colofonOproep

Wie gaat mee op onderzoek? 

Wat is christelijke mystiek en wat betekent 
dat voor jou?
Al sinds ik weer lid geworden ben van de 
RGU ben ik op zoek naar de verbinding 
tussen de christelijke en de oosterse mys-
tiek en spiritualiteit. Eigenlijk is dat de re-
den waarom ik weer lid geworden ben, na 
me vele jaren verdiept te hebben in het 
boeddhisme, hindoeïsme en de Course in 
Miracles.
Mijn christelijke (remonstrantse) roots 
vroegen steeds weer naar hoe de christe-
lijke mystiek dan beter te beleven, er mee 
aan de slag te gaan. Tenslotte leef ik in een 
van oorsprong christelijke maatschappij en 
past dat ook het beste bij me, zo lijkt het. 
Ook al zing ik met liefde en aanbidding 
’s morgens een mantra in het Sanskriet.
Lezend in een boek van Daniel van Egmond 
en ook zeer geraakt door bijvoorbeeld Hil-
degard von Bingen zou ik graag met ande-
ren uit de gemeente verder op onderzoek 
en in gesprek gaan om de christelijke mys-

tiek beter te begrijpen en ons eigen te ma-
ken. Uitwisselen hoe je mystiek beleeft of 
beleven kan.
Ook bidden en mediteren en hoe dat vorm 
krijgt in je leven zou ik erin willen meene-
men. Vooral omdat het voor mij een on-
derdeel is van de mystiek en een wezenlijk 
onderdeel in mijn geloofsbeleving en spi-
ritualiteit.

Dus bij deze de uitnodiging om samen op 
pad en onderzoek te gaan. In welke vorm 
heb ik nog niet duidelijk voor ogen. Eerst 
maar eens samenkomen en dan een start 
kiezen.
Met de predikanten heb ik hierover ge-
sproken en zij willen waar nodig of gewenst 
meedenken.
Ben je geïnteresseerd laat het me dan we-
ten. Hopelijk kunnen we dan iets moois be-
ginnen.

Wendela Schenk, 
wensch@xs4all.nl, Tel. 06-20277399



20

Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang om 10.30 u, tenzij anders vermeld

Actuele informatie over mogelijke beper-
kingen zijn te vinden op de website en 
Facebookpagina van de RGU.

12 dec  ds. Marthe de Vries
  3e advent, Verteluur en crèche
19 dec  ds. Tina Geels
  4e advent, Verteluur en crèche
24 dec 19.00 u ds. Marthe de Vries
  Kinderkerstviering
24 dec 22.00 u ds. Claartje Kruijff
  Kerstnachtviering
25 dec  ds. Lense Lijzen
  Kerstmorgen
26 dec  geen dienst
2 jan  ds. Lense Lijzen
   Nieuwjaarsontvangst, inloop 

10.00 u
9 jan  ds. Claartje Kruijff 
16 jan  ds. Marthe de Vries
  Verteluur en crèche
23 jan  ds. Joep de Valk
30 jan  ds. Marthe de Vries
  Verteluur en crèche
6 feb  ds. Lense Lijzen

De diensten in de Geertekerk blijven  
online mee te beleven via https://live.geer-
tekerk.nl. 

Remonstrantse werkgroep  
West-Betuwe
Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 
2-4, Culemborg
Aanvang om 10.30 u, tenzij anders vermeld

25 dec ds. Tina Geels
 Kerstmorgen
2 jan  Nieuwjaarsontvangst in de Geer-

tekerk, inloop 10.00 uur
6 feb ds. Tina Geels

Adventsprogramma van Wishful Singing met Claartje Kruijff

Sinds de middeleeuwen spelen zeven Mag-
nificat-antifonen (beurtzangen) een hoofd-
rol in de vespers van de laatste week voor 
Kerstmis. De beginletters van de antifonen 
leveren samen de woorden ERO CRAS op, 
wat betekent: Morgen zal ik er zijn. Met 
deze antifonen als rode raad brengt vocaal 
ensemble Wishful Singing een programma 
dat dieper ingaat op de zeven thema’s uit 
de antifonen, zoals wijsheid, hoop en licht. 

Het ensemble zingt gregoriaanse gezan-
gen en meerstemmigheid uit de late Mid-
deleeuwen tot muziek van nu. Zo klinken 
bijvoorbeeld de neo-gregoriaanse Rorate 
coeli, gregoriaanse gezangen uit de liturgie 
van advent en kerst én moderne bewer-
kingen van oude kerstliederen, waaronder 
de vroegste zetting van het middeleeuwse 
kerstlied Nu syt willekome. Als intermez-
zo zijn er korte, prikkelende bespiegelingen 
van Claartje Kruijff. 

Kaarten & meer informatie: https://www.
wishfulsinging.nl/concert/kerstverlichting-4/

Wishful Singing
Vijf zangeressen, die méér willen dan al-
leen muziek maken, dat is Wishful Singing. 
De concerten van Wishful Singing zijn een 
combinatie van a capella zang, een overtui-
gend verhaal én een theatrale uitvoering op 
het allerhoogste niveau. 

Maria Goetze, uit ons midden, is een van 
de vijf zangeressen. Ongetwijfeld nog be-
kend van haar vele solo’s in de online vie-
ringen uit de Geertekerk afgelopen jaar. 

Woensdag 22 dec. | Geertekerk | 20.00 u

Ensemble Wishful Singing

Bijeenkomst

Een zinvol leven
Journalist Fokke Obbema werd in 
Nederland bekend vanwege zijn 
wekelijkse interviews in de Volks-
krant over de zin van het leven. 
Obbema werd zelf geconfronteerd 
met vragen over de zin van het le-
ven nadat hij een hartaanval in zijn 
slaap overleefde. Na deze voor 
hem en zijn gezin ingrijpende ge-
beurtenis ging hij op zoek naar de 
zin van het leven en startte daartoe met een 
interviewserie. Hij interviewde 40 bekende 
en minder bekende Nederlanders. De inter-
views voorzagen in een grote behoefte. Ze 
werden gebundeld en het boek werd een 
bestseller. Inmiddels is zijn tweede boek uit 
met weer veertig interviews met bekende 
en minder bekende Nederlanders over wat 
een zinvol leven volgens hen inhoudt. Ook 
in onze gemeente is er een drukbezochte 
gesprekskring geweest rond zijn boeken. 

Nieuwe kring
Omdat er veel belangstelling was 
voor deze gesprekskring geeft 
Claartje Kruijff er graag vervolg 
aan. Een nieuwe kring rondom de 
boeken van Obbema kan starten 
na de bijeenkomst met hem op 16 
januari. 
Indien u belangstelling hebt om 
hieraan deel te nemen kunt u 

mailen naar claartjekruijff@ziggo.nl

In gesprek
Op zondag 16 januari is Fokke Obbe-
ma van 14.00 tot 17.00 uur te gast in de 
Geertekerk. Claartje Kruijff en Marthe de 
Vries gaan met hem in gesprek. De mid-
dag wordt omlijst met muziek en na afloop 
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een drankje.


