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1. Inleiding 
Ook bij de RGU stond het jaar 2020 vanaf maart in het teken van de coronapandemie en alle maatregelen die 

daarbij hoorden. We misten het fysieke contact, maar daardoor zijn ook grote stappen op digitaal gebied gezet. 

Kerkenraadsvergaderingen gingen veelal via Zoom, evenals vele andere activiteiten. De voorzitter schreef 

regelmatig voortgangsbrieven, waarin o.a. de stand van zaken betreffende de coronamaatregelen werd 

vermeld. Deze brieven werden verstuurd aan alle gemeenteleden, wat zeer gewaardeerd werd. In september 

maakte ds. Alleke Wieringa bekend, dat zij ging vertrekken naar de gemeente Lochem-Zutphen. Ds. Tina Geels 

neemt waar voor ds. Alleke Wieringa. Omdat ds. Florus Kruyne in juni 2021 met emeritaat gaat, is de RGU 

op zoek gegaan naar 1 of 2 nieuwe predikanten. Inmiddels is in de ALV van november een kiescollege 

benoemd.  

In juli heeft jongerenwerker Timo van Kempen zijn ontslag ingediend. Ds. Marthe de Vries heeft zijn taken 

overgenomen. Over de financiële situatie van de gemeente is de kerkenraad niet ontevreden. Wat daarbij tot 

tevredenheid stemt is, dat de opbrengst van de bijdragen in 2020 meer is dan in 2019.  

 

2. Kerkdienst/liturgie 
Tot medio maart zijn in de Geertekerk fysieke kerkdiensten gehouden. Daarna begon de coronacrisis en 

mochten er geen kerkdiensten meer gehouden worden. Kort daarna is Radio Geertekerk van start gegaan. Een 

aantal weken in de zomer konden de diensten weer doorgaan met maximaal 30 personen en op 1,5 m afstand. 

Totdat ook hier weer een eind aan kwam in september. Inmiddels had onze exploitant Huize Molenaar een 

video-installatie aangelegd en was het nieuwe team Audiovisueel van start gegaan. Daardoor konden de 

diensten ook live via beeld bekeken worden. Op 2 november is er een bijzondere Allerzielen-viering 

georganiseerd. De kerk was een aantal uren open, mensen konden een kaars aansteken en kijken/luisteren naar 

een video met gedichten en muziek. De paasdienst en de dienst op 1e kerstdag zijn landelijk uitgezonden. Voor 

Onze video-diensten genoten een stijgende belangstelling, zowel van binnen als buiten de gemeente. In 

november werden twee doopdiensten gehouden waarin acht kinderen werden gedoopt. 

 

3. Programma 

De meeste activiteiten konden in het begin van het jaar nog doorgang vinden, o.a. het seminar over 

“Volharding en Ontmoeting” op 6 februari met Pieter Dronkers en Chantal Suissa-Runne, maar vanaf 

maart werden vrijwel alle activiteiten geannuleerd waaronder het op 26 maart geplande mini seminar 

over Vloeibare Religiositeit en Traditie. Dit mini seminar met Manuela Kalsky, Tom Mikkers en Arie 

Nico Verheul is later op 10 november succesvol (70 aansluitingen) via Radio Geertekerk uitgezonden. 

Van het in september gestarte programma voor het seizoen 20-21 gingen veel activiteiten niet door, 

maar er werden ook oplossingen gevonden om op meer ruimte biedende locaties samen te komen of 

digitaal activiteiten door te laten gaan. 

 

4. Pastoraat 

De komst van corona heeft grote invloed gehad op het pastoraat: vanaf half maart was er alleen tele-

fonisch contact. Dit telefonisch contact blijft, al zijn er ook weer pastorale bezoeken. Het is een blij-

vende zorg hoe we als gemeente goed contact met elkaar kunnen houden.  

Naast de individuele gesprekken zijn een aantal wijkbijeenkomsten per zoom gehouden, evenals een 

aantal gesprekskringen en cursussen. 

 

5. Contactledenwerk 

Doordat een groot deel van het vanzelfsprekende contact medio maart wegviel, zijn de contactleden 

zoveel mogelijk ondersteund inzake alternatieve manieren om de verbinding met de leden/vrienden 

te behouden. Er zijn een aantal pogingen ondernomen om mensen in kleine kring met elkaar naar de 

online dienst te laten kijken, maar dat is nog niet echt van de grond gekomen. 



De helft van de wijkavonden heeft fysiek plaats kunnen vinden, een aantal daarvan via Zoom. Aan 

de beleidsgroep is duidelijk gemaakt wat ons werk als Stuurgroep Wijkorganisatie inhoudt.  

 

6. Diaconie 

In 2020 heeft de diaconale Commissie zich ingezet voor 19 projecten. Verschillende projecten richten 

zich op de opvang en zorg voor asielzoekers of op hulp voor mensen met geld- of huisvestings-

problemen. De overige projecten betroffen zeer uiteenlopende doelen, waarbij soms specifiek ge-

collecteerd werd voor een doel dat aansloot bij de actualiteit van dat moment. 

De Arminiaanse maaltijd kon dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. We konden wel geld overmaken 

naar het Smulhuis, vanwege een ingelaste collecte en omdat een aantal leden en vrienden wel hun 

bijdrage voor de maaltijd heeft laten staan. Ook zijn er dit jaar weer enkele vrienden en leden van de 

RGU ondersteund met individuele hulp. Speciale aandacht ging dit jaar uit naar het project Benin van 

de Meriem Foundation, welke vrouwen in de regio Quando (Benin) medische ondersteuning biedt, 

zodat zij niet worden uitgestoten uit hun eigen gemeenschap. Dit is een gezamenlijk project met de 

gemeenschap van de Omar Al Farouq moskee.  

Vanaf maart digitaal werd tijdens de kerkdiensten digitaal gecollecteerd. Dit heeft geleid tot € 2,5 

duizend hogere collecteopbrengsten. Daardoor konden de ondersteunde projecten ook ruimer bedeeld 

worden. 

 

7. Samenwerking 

Er zijn dit jaar geen gezamenlijke zomerdiensten gehouden met de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. 

Wel is er contact geweest middels (zoom)vergaderingen met de USRK en het UPLR, waar de RGU 

deel van uitmaakt. Op 26 januari was er een Buurkerkenoverleg. 

Sinds 2005 is er regelmatig contact tussen de RGU en de Omar al Farouq moskee in Utrecht-Noord. 

Centraal staan de ontmoeting en het bouwen aan wederzijds begrip. In 2020 hebben geen ontmoe-

tingen in kerk of moskee kunnen plaats vinden.  

Op vrijdag 29 mei is een herinneringsboek van de gezamenlijke Marokko-reis aangeboden aan bur-

gemeester van Zanen van Utrecht. 

 

8. Jongerenwerk 

Verbinding, plezier, laagdrempelig en een belofte voor morgen”: dat waren de kernwoorden waarmee 

de jongeren 2020 ingingen. Deze kernwoorden hebben zich vertaald in: digitaal verteluur te houden, 

pizza-avonden te houden voor de Klub, een digitale adventskalender te maken en lichtjes rond te 

brengen aan een aantal gemeenteleden. Ook ging de crèche door zodra het kon. Ook al viel het niet 

altijd mee, het is gelukt de jongste generatie een (digitale) plek te bieden binnen de RGU. 

 

9. Publiciteit/werving/communicatie 

Jaap Marinus is als vernieuwingspredikant toegewezen aan de RGU. 

 

10. Beleid en toekomstperspectieven 

In oktober is een digitale bijeenkomst geweest om aan de hand van vragen over het voorgestelde 

beleidsplan (2020-2024) van de RGU met elkaar van gedachten te wisselen. Er werd een beleidskader 

opgesteld met vier speerpunten (gastvrij gemeente-zijn, benutting kerkgebouw, de wereld om ons heen 

en elkaar blijven uitdagen). De bedoeling is dat de kerncommissies daaraan nu verder inhoud gaan 

geven. 

Er is een werkgroep opgericht voor audiovisuele ondersteuning van kerkdiensten op zondagmorgen: 

Werkgroep Audiovisueel. Deze werkgroep vormt een eerste stap in een nieuwe organisatie voor alles 

wat met gastvrijheid binnen en vanuit de Geertekerk te maken heeft. Daar vallen ook de kosters onder. 

Als de coronacrisis voorbij is, is het de bedoeling om het beleid Gastvrijheid 2.0 verder uit te rollen 

binnen de Geertekerk. 

 

Mattie van der Slikke, secretaris 20 januari 2021 


