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WAT DRAAGT JE?
Welkom leden en vrienden van de Geertekerk, belangstellenden en
toevallige lezers,

Of zoals de dichteres Babs Gons aan het einde van haar gedicht ‘Precies
goed’ verwoordde:

Het komt er wel op aan, in deze roerige tijden. Het lijkt soms of alles
in beweging is. In de natuur worden de gevolgen van onze achteloze
omgang met de aarde steeds zichtbaarder en voelbaarder. De
kwetsbaarheid van een mondiale gemeenschap hebben we aan den lijve
ervaren in de snelheid waarmee ziektes zich kunnen verspreiden en de
spanningen in Europa die ineens tot uitbarsting zijn gekomen, met alle
gevolgen en dreiging van dien.

PRECIES GOED

En ondertussen lijken we elkaar steeds slechter te begrijpen, lijken we
verder van elkaar af te drijven, ieder op gesloten in zijn of haar eigen
gelijk. Waar hebben we in deze barre tijden nog een beetje houvast aan,
wat draagt ons?
Dat kan een heel persoonlijke vraag zijn: wat houdt je op de been in
moeilijke periodes in je eigen leven. Wie of wat steunt je?
Maar het kan ook breder: wat verbindt ons als stad, als samenleving?
Waar is gedeelde grond en wat biedt ons perspectief?
Rond die vragen bewegen we ons dit jaar in een aantal activiteiten.
In de diensten van advent en de lijdenstijd, in mooie bijeenkomsten
met sprekers uit het midden van onze samenleving en in kringen en
cursussen, waar we de persoonlijke ervaringen met elkaar kunnen
delen.
We nodigen je uit om aan te haken, mee te doen en mee te denken.
Om te delen wat jou draagt en te ontvangen wat een ander helpt.
Om te dragen en gedragen te worden.

6

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen,
je vuist naar de hemel heffen,
de tranen laten komen en zeggen:
het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
dik, dun, te groot, te klein,
te lief, onaardig,
omdat ik lelijk, eerlijk,
direct, poëtisch, welbespraakt,
te zichtbaar, onzichtbaar,
kwetsbaar,
onbegrepen, geprezen
arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!
En dat de aarde je dan met haar zachte handen
heel voorzichtig omhoog duwt,
je op de wang kust en fluistert;
het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed.
Uit: Babs Gons, ‘Doe het toch maar’, 2021
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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
8

cursussen, de rituelen en andere
dingen die er in de gemeente
gebeuren.

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.

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.

RITUELEN

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.

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

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 doordenken, 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 met
respect rekening gehouden met de
9
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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.
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
GESPREKSGROEP ‘TROOST. ALS LICHT IN DONKERE TIJDEN’.

Aan de hand van het boek ‘Troost. Als licht in donkere tijden’ van de
Canadese essayist, politicus en hoogleraar internationale betrekkingen
Michael Ignatieff onderzoeken wij waar wij als mensen troost vinden.
Hoe kunnen we ons op de een of andere manier met de tragedie in het
leven verzoenen, zonder de hoop te verliezen? Ignatieff voert ons langs
verschillende tradities en mensen die ons dit hebben voorgeleefd.
Deze cursus is een samenwerking tussen de Remonstrantse Gemeente
Utrecht en de Woudkapel.
boek Michael Ignatieff, Troost. Als licht in donkere tijden, uitgeverij
Cossee dag en data donderdagmorgen 15 september, 20 oktober,
10 november tijd 10.00–12.00 uur plaats Woudkapel,
Beethovenlaan 21, 3723 JG Bilthoven kosten €25 voor deelnemers die
geen lid of vriend zijn van de RGU of de Woudkapel leiding ds. Marthe
de Vries en Madelief Brok inlichtingen en opgave Marthe de Vries,
marthedevries@dds.nl

SIMONE WEIL EN DE NOODZAAK VAN ANDERS DENKEN

Het boeiende en interessante leven en denken van de Frans-joodse
filosofe Simone Weil (1909-1943) verkennen we met als basis de recent
verschenen bundel “Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van
anders denken” (2021). Weil was een politiek geëngageerd denker, nam
deel aan de Spaanse Burgeroorlog maar had ook een sterk mystieke
kant. In de drie essays, die we zullen lezen, vinden we veel terug van de
vragen van onze eigen tijd.
dag en data dinsdag 20 september, 4 en 18 oktober, 8 november
tijd 19.30–21.30 uur plaats Geertekerk, bovenkamer kosten
€25, voor leden en vrienden RGU gratis leiding ds. Lense Lijzen
inlichtingen en opgave lensejlijzen@gmail.com, 06 40 070 518
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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 kunt lezen. We gaan echter vooral ook met elkaar
in gesprek over wat deze teksten nu met ons doen. Dit jaar onderzoeken
we hoe de teksten van Jesaja op de verhalen van het Nieuwe Testament
hebben ingewerkt. Hoe deze profetische beelden en visioenen de
evangelisten hielpen om het leven van Jezus te duiden.
Voor de kring geldt een maximum van 20 deelnemers.
dag en data donderdag 29 september, 27 oktober, 24 november,
26 januari, 23 februari, 30 maart, 20 april tijd 10.00–12.00 uur
plaats Geertekerk, Zuidfoyer kosten €25 voor mensen die geen lid
of vriend zijn leiding ds. Marthe de Vries inlichtingen en opgave
marthedevries@dds.nl, 06 22 325 913
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EEN ONTMOETING MET CHARLES PÉPIN

Je kunt elkaar tegenkomen en je kunt elkaar ontmoeten, aldus de
moderne Franse denker Charles Pépin (*1979). Deze waarneming
vormt het vertrekpunt voor Pépins denken over wat ontmoeten is. 'Het
gaat er wel degelijk om dat we onszelf vinden door de ander, dankzij de
ontmoeting.' In ontmoeting ligt ook de kracht om als mens te kunnen
veranderen. Zijn belangrijke inspirators zijn o.a. Albert Camus en
Emmanuel Levinas. We gaan op pad met een boeiende Fransman.
dag en data 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart tijd 19.30–
21.30 uur plaats Geertekerk kosten €25, voor leden en vrienden van
de RGU gratis leiding ds. Lense Lijzen inlichtingen en opgave
lensejlijzen@gmail.com 06 40 070 518

ORIËNTATIECURSUS
FOKKE OBBEMA: NIEUWSTE INTERVIEWS

Volkskrant journalist Fokke Obbema schreef twee bestsellers: De zin
van het leven en Een zinvol leven. In april 2022 was hij te gast bij ons in
de Geertekerk. Obbema vertelde ons toen dat hij begonnen is aan een
nieuwe reeks interviews met als onderwerp mensen die in aanraking
zijn (geweest) met de dood.
We volgen deze nieuwste serie op de voet en lezen de eerste reeks
interviews samen.
dag en data dinsdag 1 november, 29 november, 6 december tijd
19.30–21.30 uur plaats Geertekerk kosten €25, voor leden en
vrienden RGU gratis leiding ds. Claartje Kruijff inlichtingen en
opgave claartjekruijff@ziggo.nl
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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. Claartje Kruijff,
maar de andere twee predikanten zullen ook ieder een avond (of
meerdere) meedoen.
dag en data dinsdag 21 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april,
9 mei. Op vrijdag 26 mei is er een feestelijke avond met de kerkenraad.
Op zondag 28 mei worden de nieuwe leden en vrienden verwelkomd
in de Pinksterdienst tijd 19.30–21.30 uur plaats Geertekerk
kosten €25, voor leden en vrienden RGU gratis leiding ds. Claartje
Kruijff, met medewerking van ds. Lense Lijzen en ds. Marthe de Vries
inlichtingen en opgave claartjekruijff@ziggo.nl
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DOORGAANDE
GESPREKSKRINGEN
LEESKRING BILTHOVEN

De kring bestaat op dit moment uit 7 dames uit De Bilt en Bilthoven.
In deze kring worden zowel romans als meer religieuze boeken
besproken. Tijdens de eerste bijeenkomst verdiepen we ons in het boek
van Claartje Kruijff, Stevig staan in een kwetsbare wereld. De boeken
worden in onderling overleg gekozen aan het eind van het voorgaande
seizoen. Voor het komend seizoen is er nog ruimte voor maximaal 2
nieuwe deelnemers uit de regio Bilthoven.
dag en data maandagmiddag, 1e bijeenkomst op 12 september
tijd 14.30–16.00 uur plaats bij de deelnemers thuis kosten geen
leiding Anke van Maanen informatie en opgave
via webmaster@geertekerk.nl

GESPREKSGROEP GRENZELOOS

We bespreken in de groep van alles: een artikel, een actueel thema, een
hoofdstuk uit een boek (soms uit de bijbel). Maar we doen ook wel eens
een spel of nog iets anders. Alles in overleg. Om de beurt bereiden we
zo’n avond voor als dat nodig is.
dag en data We komen op maandagavond bij elkaar (meestal de
tweede maandag van de maand) tijd 20.00–22.00 uur plaats
Wisselend bij een van de leden thuis kosten Soms de aanschaf van een
boek, maar verder helemaal gratis leiding Wisselend inlichtingen
en opgave Ineke Ludikhuize via webmaster@geertekerk.nl
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BIJBELKRING VECHTSTREEK

Dit seizoen lezen we het boek: 'Geef mij die dwaze meisjes maar.
In gesprek met Jezus' gelijkenissen' over de parabels in de bijbel,
geschreven door Koen Holtzapffel. In het boek komen vragen aan
de orde zoals: Hoe actueel zijn gelijkenissen eigenlijk en zijn er ook
hedendaagse gelijkenissen.
dag en data dinsdag 13 september, 11 oktober, 8 november,
10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 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 inlichtingen en opgave
Wim Ulijn via webmaster@geertekerk.nl
			

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. Dit jaar gebruiken
we daarbij het boek ‘Genesis’ van Jonathan Sachs.
dag en data elke 3e dinsdag van de maand, m.u.v. december;
20 september, 18 oktober, 15 november, 17 januari, 21 februari,
21 maart, 18 april en 16 mei tijd 14.00 uur-15.45 uur plaats
Tuinkamer in de Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, te Zeist kosten
€25 gratis voor leden van de RGU, en eenmalige bijdrage voor koffie en
thee €3,50 leiding ds. Marthe de Vries inlichtingen en opgave
Ellen Renia via webmaster@geertekerk.nl

KRING TUINDORP – UTRECHT OOST

Afgelopen jaar is een nieuwe gespreksgroep gestart in Tuindorp, die al
snel aangevuld werd met deelnemers elders uit het oosten van Utrecht.
We bespraken met elkaar een aantal bijdragen uit het boek ‘Troost’ van
Ignatieff. Dit jaar laten we ons inspireren door artikelen in AdRem of de
Geertebrief. We komen ongeveer eens in de maand bij elkaar. Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom.
lees verder op volgende pagina >>>
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dag en data woensdagmiddag eerste bijeenkomst 28 september tijd
14.00–16.00 uur plaats bij de deelnemers thuis kosten geen leiding
ds. Marthe de Vries inlichtingen en opgave Lietha Scheeuwe via
webmaster@geertekerk.nl

SPIRITUELE
OEFENPLAATSEN

LEESKRING ‘MAK’

DANSMEDITATIE OP MAANDAGOCHTEND IN DE GEERTEKERK

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
via webmaster@geertekerk.nl

AVONDKRING ZEIST

Aan de hand van door geloof geïnspireerde boeken toetsen wij onze
eigen geloofsopvattingen. We gaan dit seizoen verder met het boek
'Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus' gelijkenissen'
over de parabels in de bijbel.
dag en data in onderling overleg. 1ste bijeenkomst donderdag
29 september tijd 20.00–22.00 uur plaats afwisselend bij een van de
deelnemers kosten aanschaf van te lezen boeken coördinatie Ellen
Edelman-de Heer en Judith Fournier-Moesman informatie en opgave
via webmaster@geertekerk.nl

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.
Mocht u in de omgeving wonen en interesse hebben voor deze kring,
dan kunt u mailen naar claartjekruijff@ziggo.nl
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Bewegen en dansen zijn natuurlijke manieren om te ervaren dat je lééft.
In deze cursus kun je het wonder van je lichaam beleven in (kring) dans,
bewegingsmeditatie en vrije improvisatie op diverse soorten muziek of
in de stilte. Je hoeft niets te pres(en)teren, het gaat om ontspanning,
plezier en verdieping. Het jaarthema “Wat draagt je” kan ook in dans
ervaren worden. Geen danservaring nodig. Welkom!

dag en data Najaar 2022: 12 en 26 september, 3, 17 en 31 oktober,
7 en 21 november, 5 en 19 december. Voorjaar 2023: 16 en 30 januari,
6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1 en 15 mei,
5 en 19 juni tijd 10.00 uur tot 11.30 met thee/koffie na afloop plaats
Geertekerk kosten Najaar 2022, 9 bijeenkomsten inclusief koffie/thee
€121 • Voorjaar 2023 12 bijeenkomsten inclusief koffie/thee €158,50
deelnemers ontvangen gedurende de cursus een factuur leiding Nelien
van Doorn inlichtingen en opgave nelienvandoorn@hotmail.com,
06 26 832 289

IK MIS MIJZELF STEEDS MINDER

In vijf bijeenkomsten rond het boek van Frits de Lange, Eindelijk
volwassen, gaan we met elkaar in gesprek over hoe we zelf het ouder
worden ervaren. Het roept vragen op zoals; hoe is het verband tussen
leeftijd en wijsheid? Hebben we er zin in? Is het alleen verval en verlies?
Of kan er ook sprake zijn van een nieuw perspectief.
Zo stelt de Lange zich het proces van wijs oud worden voor: schipperen
tussen wat het leven je geeft en wat jij ervan verwacht met als doel je te
onthechten van het leven. De Zuid Afrikaanse dichteres Elizabeth Eybers
verwoordt het in haar gedicht Uitsig op die kade zo: …Ek mis myself
steeds minder…
Oriënteer je je op een nieuwe levensfase? Kijk je terug of vooruit? Lijkt
het je wat om deze thema’s met anderen uit te werken? Meld je dan aan
om mee te doen.
lees verder op volgende pagina >>>
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dag en data 2, 16, 30 november, 14 december, 4 en 18 januari tijd
19.45 – 21.30 uur plaats Geertekerk, Bovenkamer kosten €25,
gratis voor leden en vrienden van de RGU plus de aanschaf van het
boek Eindelijk volwassen, de wijsheid van de tweede levenshelft, van
Frits de Lange. aantal deelnemers maximaal 12 leiding Marieke
Fonk, o.a. vertrouwenscontact persoon bij de Geertekerk en Tina
Geels, Remonstrants predikant em. van de Geertekerk informatie en
opgave voor 10 oktober mfonk@casema.nl

KUNSTPROJECT ‘LICHT’

De adventsperiode heeft als thema ‘Waar het licht kan komen’. Dit thema
vraagt niet alleen om woorden, maar ook om beelden. Daarom start Rita
Camphuijsen samen met ds. Marthe de Vries in deze periode een serie
schilderbijeenkomsten waarin het licht centraal staat.
Op de eerste bijeenkomst kijken we hoe licht in de loop der eeuwen is
vastgelegd, hoe je dat kan doen, wat technieken zijn. Marthe de Vries
zal ook een korte inhoudelijke toelichting op het thema geven. In de
daarop volgende bijeenkomsten, in het atelier van Rita Camphuijsen,
krijgen de deelnemers de ruimte om ieder op hun eigen manier het licht
te vangen. Rita zal hen technisch en praktisch ondersteunen.
De resultaten zullen getoond worden in een kleine expositie tijdens de
adventsperiode en een aantal werken zullen de orden van dienst in die
periode opluisteren.
dag en data woensdag 12, 19 en 26 oktober en 2 november
tijd 20.00–22.00 uur plaats Atelier van Rita Camphuijsen,
Ambachtstraat 9-I, 3732 CN De Bilt kosten €30 materiaalkosten zowel
voor leden/vrienden als niet-leden/-vrienden leiding Rita Camphuijsen,
Marthe de Vries inlichtingen en opgave Rita Camphuijsen,
cursussenkomuitdeverf@gmail.com
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WORKSHOP HEILIGE NACHTEN

Wil je de stilte van die donkere dagen tussen Kerst en Driekoningen
gebruiken om bewust een pas op de plaats te maken? Wij bieden een
praktische werkvorm om een eigen rituele vorm te vinden, geïnspireerd
door oude tradities en gesteund door de kracht van de groep. Ieder
bedenkt een dagelijkse activiteit om de 12 lange nachten bewust
te ondergaan. De vorm is helemaal open: lezen, dansen, tekenen,
mediteren, wandelen – je kiest zelf. Na Driekoningen bespreken we weer
in de groep hoe het ons is vergaan.
dag en data dinsdagen 13 december, 20 december, 10 januari tijd
19.30–21.30 uur plaats Geertekerk aantal deelnemers max.
10–12 kosten geen leiding Doorle Offerhaus en Ingrid Doornbos
inlichtingen en opgave via webmaster@geertekerk.nl

JUNG EN DUURZAAM GEDRAG; DOEN!

Je hebt weet van de effecten van onze leefstijl op biodiversiteit, klimaat
en zeespiegel. Je realiseert je dat dat consequenties heeft voor mensen
elders ter wereld, wier leefgebied onleefbaar wordt, met gedwongen
migratie tot gevolg. Je wilt meer duurzame keuzes maken, maar weet
niet waar je moet beginnen. Je twijfelt ook wel aan de zin ervan. En
intussen knaagt je geweten. In mijn beleving biedt het Jungiaanse
gedachtengoed een handreiking om hoop en geduld te voeden, ondanks
het besef dat optimisme misplaatst is, zoals Paul van Tongeren 23 april
2022 in een interview in Trouw zei.
Inhoud van deze cursus: Toelichting op het Jungiaanse gedachtengoed
en het toepassen daarvan. Hiermee en m.b.v. een model als geweldloze
communicatie werken we toe naar een door jezelf gekozen doel op het
gebied van duurzamer gedrag. Wie wil er niet een goede rentmeester
zijn?
dag en data maandag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 maart
tijd 20.00–21.30 uur plaats Geertekamer bovenkamer aantal
deelnemers 6 tot 8 leiding Marijke Kools Jungiaans filosoof, bioloog,
verpleegkundige, werkzaam als zorgbemiddelaar in het Bartholomeus
Gasthuis informatie en opgave marijkekools@planet.nl (onderwerp
Jung-cursus RGU1) 06 44 406 400
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‘WORDT VOORBIJGANGERS‘

‘Wordt voorbijgangers’ zegt Jezus in het 42e logion uit het
Thomasevangelie. ‘Zie de betrekkelijkheid van alle aardse zaken, maar
niet als een vlucht uit deze wereld. Beleef de aardse zaken, maar wordt
er geen slaaf van.’ In vervolg op de interactieve cursus van mei 2022
over het Thomasevangelie gaan we dieper in op de universele leringen
van Jezus Christus over eenheidsbewustzijn. We lezen teksten uit
het Thomasevangelie, gnostische evangeliën en teksten uit Oosterse
tradities.
dag en data maandag 8, 15, 22 mei, 5 juni tijd 14.00–16.00 uur
plaats Geertekerk, Zuidfoyer leiding Roos Ritmeester inlichtingen
en opgave via webmaster@geertekerk.nl
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ACTIVITEITEN
IN GESPREK MET...

Twee avonden rond het jaarthema 'Wat draagt je?'
In november wordt deze vraag toegespitst op het gemeenschappelijke;
'Wat draagt ons?, in onze samenleving. In maart zoomen we in op het
persoonlijke gezichtspunt; 'Wat draagt jou?'. Helaas kunnen we de
namen van de sprekers nog niet melden, maar zij zullen een inleiding
houden en geïnterviewd worden, vervolgens zal er een open gesprek
zijn. Dit alles omlijst door muzikale intermezzo's.
Zodra de programma's rond zijn, worden ze op de website en socials
geplaatst.

IN DE BAN VAN DE ARARAT

Excursie naar de tentoonstelling - Assen
De tentoonstelling “In de ban van de Ararat. Schatten uit het oude
Armenië” geeft een prachtig beeld van deze oude cultuur tot aan de
komst van het Christendom. Centraal punt is de berg Ararat waar
volgens bijbelverhaal en oude legende de Ark van Noach gestrand is.
Nog steeds zijn er arkzoekers actief. We reizen per trein naar Assen. Het
museum is op loopafstand van het station.
dag en data donderdag 6 oktober tijd om 9.00 uur verzamelen op
Utrecht Centraal, vertrek 9.18 uur plaats Drents Museum in Assen
kosten Toegang Drents Museum: €15, Museumkaart gratis leiding
ds. Lense Lijzen inlichtingen en opgave opgave tot 3 oktober,
lensejlijzen@gmail.com, 06 40 070 518

NACHTKARAVAAN

‘Wees erbij — Maar kom als een ander.’ Op 20 oktober 2022 nodigen we
je ’s nachts uit in de kerk zonder dak en zonder daglicht. Om te vieren
wat het licht niet verdragen kan, maar ons allen eigen is. Waar we in
het alledaagse makkelijk aan voorbij fietsen, maar ’s nachts wakker van
kunnen liggen. Tijdens de Nachtkaravaan Vieren we de Verschillen in de
stad, als een diverse optocht waar we onderdeel en toeschouwer van zijn.
lees verder op volgende pagina >>>
20
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dag en datum donderdag 20 oktober tijd 21.55 uur plaats Geertekerk
organisatie Anarchien van Heemstra, ook namens Vitamine Z, vitamine-z.nl
informatie over kosten en opgave volgt t.z.t. op de website

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. Iedereen is van harte
uitgenodigd!
dag en datum vrijdag 21 oktober tijd 18.00 uur plaats Geertekerk
kosten €15 organisatie Diaconale Commissie inlichtingen en
opgave Mary Kuiper, diaconie@geertekerk.nl, 06 55 893 914
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STUDIEBIJEENKOMST KSGV

Veerkracht ontwikkelen in een ongezonde maatschappelijke context
Code zwart, overbelast zorgpersoneel en uitstel van andere
behandelingen. De corona-crisis heeft heel duidelijk gemaakt hoe groot
de invloed is van politiek en maatschappij op welzijn en gezondheid,
zowel van individuen als van groepen in de samenleving. Op deze
studiebijeenkomst van het KSGV staat de vraag centraal wat we geleerd
hebben uit de confrontatie op het scherp van de snee in deze crisis. In
het bijzonder gaat het over de gevolgen daarvan, op psychologisch en
spiritueel gebied, voor zorgprofessionals zoals verpleegkundigen, artsen
en geestelijk verzorgers.
dag en datum vrijdag 28 oktober tijd 13.00–17.30 uur plaats
Geertekerk kosten €30 voor leden en vrienden van de Geertekerk; €15
voor studenten; €65 vol tarief organisatie KSGV (Kenniscentrum voor
levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid) inlichtingen en
opgave www.ksgv.nl of ksgv@ksgv.nl

STAMPPOTTENMAALTIJD EN DIALOOGAVOND

De Geertekerk en de Omar al Farouq moskee in Utrecht-Overvecht
onderhouden al jarenlang hartelijke relaties. Regelmatig zijn er ontmoetingen
in de moskee of kerk, die in het teken staan van de onderlinge dialoog.
Inmiddels hebben diverse leden van andere kerken zich bij deze
ontmoetingen aangesloten.
De werkgroep maatschappelijke dialoog nodigt u graag uit voor de
eerstvolgende ontmoeting in de Geertekerk. Deze dialoogavond wordt vooraf
gegaan door een klassieke en gevarieerde stamppottenmaaltijd. Uiteraard
wordt rekening gehouden met halal en vegetarisch. Het dialooggedeelte
bestaat uit een inleiding, gevolgd door gesprekken aan in kleinere kring.
dag en datum donderdag 27 oktober tijd maaltijd 18.30 uur (inloop
vanaf 18.00 uur), dialoog 20.00 uur plaats Geertekerk kosten zie website
inlichtingen en opgave Arthur Modderkolk via
webmaster@geertekerk.nl
In het voorjaar van 2023 volgt een uitnodiging voor de Iftar in de moskee.
Deze maaltijd wordt vooraf gegaan door een dialoogavond in het cultureel
centrum naast de moskee aan de Winterboeidreef (verdere gegevens
volgen).
22

VOORSTELLING WOMEN’S VOICES

Utrechtse zangeressen en performers bundelen hun krachten in de
voorstelling Women’s Voices Utrecht. Zij presenteren poëzie en liederen
van en over vrouwelijke vrijdenkers, vredestichters en vernieuwers.
Vocaal ensemble Wishful Singing vertolkt repertoire van middeleeuwse
powervrouwen als de Byzantijnse Kassia en de Duitse mystica Hildegard
von Bingen, maar ook liederen van hedendaagse componisten over
natuurgodinnen, liefde, vrede, over leven in het hier en nu. Sally Hanna
zingt wonderschone Egyptischkoptische hymnen voor Maria en de
heilige Monica. Namgyal Lhamo brengt Tibetaanse spirituele liederen
en meditatieve mantra’s over sterke vrouwen, liefde, compassie en de
zoektocht naar innerlijke vrede. Spoken word artiest Gabriel Erlach opent
met een vlammende ode aan de Utrechtse vrouw. Dichteres Randa
Awad leest voor uit eigen werk. Met een welkomstwoord namens de
Geertekerk van theoloog Claartje Kruijff.
dag en datum donderdag 10 november, tijd 20.00 uur,
plaats Geertekerk kosten €19 informatie en tickets
www.culture-connection.org
23
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BUURKERKEN LUNCH

In de derde week van januari , in de Week van Gebed voor de eenheid
van de christenen, houden de Buurkerken Utrecht Centrum na de
zondagse eredienst hun traditionele Buurkerkenlunch, afwisselend in
één van de 7 Buurkerken. In 2023 duurt deze week van 15 tot en met 22
januari. Het thema is dit jaar ‘Bidden is een weg’.
Houdt u in de Geertebrief bij wanneer (15 of 22 januari) en in welke van
de 7 kerken de lunch dit jaar wordt gehouden. U bent van harte welkom!
dag en datum 15 of 22 januari tijd na de zondagse eredienst plaats
in één van de 7 Buurkerken kosten collecte organisatie commissie
van Buurkerkenleden inlichtingen en opgave Judith FournierMoesman via webmaster@geertekerk.nl

DINER PENSANT ‘VERBINDING ONDER DRUK’

In samenwerking met de Stichting Stimulering Vrijzinnig gedachtengoed van prof. Dr. Laurens ten Kate en met Heirloom wordt opnieuw
een Diner Pensant georganiseerd.
Na een serie over vrijheid staat ditmaal de verbondenheid centraal.
Juist nu is verbondenheid een zeer centraal thema. Vrijheid is
mooi, maar wat delen we dan nog? En waar horen wij bij? Bij een
gemeenschap? Een volk? Een religieuze traditie? Je werk en collega’s?
Je volgers op sociale media?
Verbondenheid is bepaald geen vanzelfsprekendheid in onze tijd. Een
mondiale pandemie en de crisis die eruit voortvloeit, zorgt ervoor dat
sommige vrijheden ons ontnomen worden, en dat we meer afhankelijk
van elkaar worden. Maar dat leidt niet zomaar tot meer verbondenheid…
Het leidt tot verschillen tussen groepen mensen in de samenleving en
felle discussies over en weer.
dag en datum vrijdag 20 januari tijd 18.00– ongeveer 21.00 uur
plaats Geertekerk kosten nadere informatie volgt leiding Prof.
Dr. Laurens ten Kate, ds. Marthe de Vries inlichtingen en opgave
marthedevries@dds.nl, 06 22 325 913
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FILMAVOND – THEMA DUURZAAMHEID

Het Groene Weekend dat we in mei 2022 organiseerden krijgt dit jaar
een vervolg in de vorm van een film avond. Er zal een film vertoond
worden waarin het thema duurzaamheid centraal staat. Aansluitend is
er een gesprek.
dag en datum woensdag 25 januari tijd 19.30 uur plaats Geertekerk
kosten nog niet bekend organisatie Diaconale Commissie
inlichtingen en opgave Mary Kuiper, diaconie@geertekerk.nl,
06 55 893 914

INSPIRATIEMIDDAG ALAIN VERHEIJ: GELD EN GO€D

Publiek theoloog en schrijver Alain Verheij gaat met ons in gesprek over
zijn nieuwste boek Geld en go€d. Hij onderzoekt hoe mensen met hun
geld omgaan, wat geld met ons doet en hoe we de wereld mooier
kunnen maken door anders naar geld te kijken. Alain zal een lezing
houding gevolgd door een reactie van een financiële expert. Daarna
gaan we met elkaar in gesprek. De middag zal omlijst worden door
muziek.
dag en datum zaterdagmiddag 28 januari tijd 14.30–17.00 uur
plaats Geertekerk kosten zie t.z.t. de website inlichtingen en
opgave nadere informatie volgt op geertekerk.nl

INTERNATIONALE VROUWENDAG

Op 8 maart organiseert de Diaconale Commissie een avond in het
kader van de Internationale Vrouwendag. Hoe die avond eruit gaat zien?
Daarover zijn we nog druk in gesprek.
dag en datum woensdag 8 maart tijd 19.30 uur plaats Geertekerk
kosten nog niet bekend organisatie Diaconale Commissie
inlichtingen en opgave Mary Kuiper, diaconie@geertekerk.nl,
06 55 893 914
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RGU MATINEE

Er zijn veel gemeenteleden met podiumtalent, van het bespelen van
een instrument en zingen tot dansen en misschien wel goochelen en
jongleren? Deze middag is het podium van jou. Ook als bezoeker ben je
van harte welkom.
dag en datum zondag 12 februari tijd 15.30–17.00 uur plaats
Geertekerk kosten bijdrage voor goed doel inlichtingen en opgave
Maarten van der Bijl via webmaster@geertekerk.nl
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MIDZOMERNACHT FESTIVAL

Op de langste dag van het jaar zal de Geertekerk de hele avond haar
deuren openen voor een feestelijk programma op het snijvlak van kunst
en religie. Laat je verrassen op deze bijzondere avond door muziek,
theater en beeldende kunst. Houd voor het precieze programma de
website en onze socials in de gaten.
dag en data woensdag 21 juni tijd ’s avonds plaats Geertekerk
kosten nadere details volgen inlichtingen en opgave
www.geertekerk.nl

DE VRIJZINNIGE LEZING 2023

Agnostisch én religieus? Vrijzinnige theologie in het licht van de
godsdienstwijsbegeerte door Willem B. Drees.
Geloven is een menselijke zaak. Maar wat is het? Hoe daarover te
denken, in het licht van moderne kennis, historisch besef, en de
grote variatie in culturen, religies en andere levensbeschouwingen?
In deze lezing bespreekt de filosoof en theoloog Willem B. Drees
godsdienstwijsgerige visies hierover. Kunnen we op een hedendaagse
wijze wijsgerig verwoorden wat vrijzinnige theologie zou kunnen zijn?
En wat kan vrijzinnige theologie in een veranderende wereld bijdragen
aan de menselijke cultuur?
dag en datum vrijdag 24 maart tijd 20.00 (ontvangst vanaf 19.30)
plaats Geertekerk Kosten €10, €5 voor leden/vrienden van de
Geertekerk inlichtingen en opgave www.devrijzinnigelezing.nl
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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. Het is een ouderparticipatiecrèche. Als je
kindje regelmatig komt, zullen we je vragen af en toe ook een dienst
te draaien. De crècheleiding wordt ondersteund door mensen uit de
gemeente.
data 11 september, 2, 16 en 30 oktober, 6 en 27 november, 25
december, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 maart, 2, 9 en 23 april,
14 en 28 mei, 11 juni, 2 juli tijd 10.30–11.30 uur plaats Geertekerk,
Bovenkamer informatie en opgave Petra Sloot via
webmaster@geertekerk.nl

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.
data 11 september, 2 en 16 oktober, 6 en 27 november, 11 en 18
december, oefenen kerstspel, 24 december kerstspel, dan is er geen
crèche, 15 en 29 januari,12 en 26 februari, 12 maart, 2 en 23 april,
14 en 28 mei, 11 juni en 2 juli, afscheid verteluur tijd tijdens de
kerkdienst 10.30–11.30 uur plaats Geertekerk coördinatie Jacoline
Kroon informatie en opgave via webmaster@geertekerk.nl
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FAMILIEMIDDAG 4 SEPTEMBER

We starten het nieuwe seizoen met een gezellige familiemiddag op
zondag 4 september voor kinderen en ouders van het verteluur en de
crèche. Lekker buiten in het Gagelbos met spelletjes voor de kinderen.
Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom! Met de ouders bereiden
we dan kort even het nieuwe seizoen voor.
tijd 15.30–17.00 uur plaats speelbos Gagelbos, Gageldijk 104,
Utrecht inlichtingen en opgave Petra Sloot via
webmaster@geertekerk.nl

DE KLUB

De Geertekerk heeft een eigen club voor jongeren van 12- 18 jaar:
de Klub.
Een aantal keren 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 een dag zeilen met elkaar. Zondag
11 september is onze eerste bijeenkomst van 18.00 tot 20.00 uur.
Dit najaar zal in het teken staan van de jongeren van onze partner
gemeente die op bezoek komen. Zondag 2 oktober hebben we een
dienst samen met deze jongeren en ’s avonds gaan we met hen eten.
De bijeenkomsten worden geleid door ds. Marthe de Vries.
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. Voor
meer informatie: Marthe de Vries, marthedevries@dds.nl, 06 22 325 913
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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.
We nodigen iedereen graag uit voor een gezamenlijke startavond in de
kerkzaal van de Geertekerk op dinsdag 6 september van 19.30–22.00
uur. Zie www.geertekerk.nl voor meer informatie.

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 13 september, daarna data in overleg tijd
20.00–22.00 uur plaats bij deelnemers thuis kosten €25, voor leden
en vrienden van de Geertekerk RGU gratis leiding Marthe de Vries
inlichtingen 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 leeftijds
categorie (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.
30

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

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 7 oktober en 25 november 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 Ank Bos
informatie en opgave via webmaster@geertekerk.nl
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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 kalender op de laatste bladzijden van dit boekje.

ROND DE VIERINGEN
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
op blz. 28.

VERTELUUR VOOR KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR.

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.

MUZIEK EN ZANG
GEERTECANTORIJ

De cantorij van de Geertekerk 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.
diensten op 11/9, 30/10, 27/11, 25/12, 5/2, 6/4, 8/4, 28/5 Kijk voor
meer informatie op www.geertecantorij.nl. dag en data maandag tijd
19.30–21.00 uur locatie Bijna altijd in de kerkzaal van de Geertekerk
kosten jaarlijkse vrijwillige bijdrage leiding Maarten van der Bijl
inlichtingen en opgave via Serra Schouwstra via
webmaster@geertekerk.nl

KAMERKOOR VAN DE GEERTECANTORIJ
NABESPREKEN VIERING

Jaren lang was er na de kerkdienst gelegenheid om met andere kerkgangers de dienst na te bespreken in de Zuid Foyer, veelal onder leiding
van Crina van Belzen. Door de coronabeperkingen kwam dit stil te
liggen. Dit najaar wordt er gekeken of er weer belangstelling is voor deze
gesprekken. Je hoeft je niet aan te melden. Ongeveer een half uur na de
kerkdienst worden belangstellenden uitgenodigd naar de Zuid-Foyer te
komen.
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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
onze cantor-organist Maarten van der Bijl.
Repetities zijn wekelijks op maandag van 21.00 uur tot 22.30 uur.
Actuele informatie vind je ook op www.geertecantorij.nl.
dag en data wekelijks op maandag tijd 19.30–21.00 uur plaats
Bijna altijd in de kerkzaal van de Geertekerk kosten maandelijkse
contributie van €20 leiding Maarten van der Bijl inlichtingen en
opgave via webmaster@geertekerk.nl
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BIJZONDERE DIENSTEN
VREDESZONDAG 2022, 18 SEPTEMBER

Dit jaar is de Vredesweek van 17 september t/m 25 september.
Oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld en op dit moment
ook dichtbij op ons in Oekraïne. Dit laat ons des temeer beseffen dat
vrede geen vanzelfsprekendheid is en dat het iedereen aangaat om
te werken aan een veilige wereld, waarin energie en voedsel eerlijk
verdeeld worden. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede
van zich laat horen. PAX wil hiermee aangeven dat de vredesbeweging
anno 2022 jong en oud verbindt in een gezamenlijke missie voor een
vreedzame wereld.
Zondag 18 september is het Vredeszondag. De kerkdienst zal mede
worden voorbereid door de vredeswerkgroep van de Geertekerk. De
werkgroep beraadt zich nog over een Geertecafé na afloop van de
dienst. Wil je meedenken met de Vredeswerkgroep, neem contact op
met De werkgroep staat open voor nieuwe leden.
inlichtingen Leden van de vredeswerkgroep zijn Iris Wevers en
Pauline Huidekoper. Nieuwe werkgroep leden zijn van harte welkom!

DIENST VAN DE KLUB
SAMEN MET DE JONGEREN UIT ONZE PARTNERGEMEENTE

Op zondag 2 oktober zijn jongeren uit onze Roemeense
partnergemeente, Sf. Gheorghe, te gast in de dienst. Deze feestelijke
dienst, in het teken van de vriendschap tussen onze gemeenten, zal
worden voorbereid door Utrechtse en Roemeense jongeren. Zie blz. 43.

COMING OUT SUNDAY

Coming Out Day is jaarlijks op 11 oktober. Onze jaarlijkse Coming out
Sunday wordt gevierd op zondag 9 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.
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HERDENKING VAN DE OVERLEDENEN

Zondag 30 oktober in de kerkdienst:, aanvang 10.30 uur.
Woensdag 2 november: kerk open vanaf 17.00 uur, voor aansteken van
een kaarsje, muziek, meditatie en gedichten.
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.
Ook in de Geertekerk staan wij rond deze dagen stil bij onze overledenen.
De dienst waarin wij de overleden herdenken is op zondag 30 oktober en
op Allerzielen zelf, woensdag 2 november, is de kerk open vanaf 17.00
uur. Er is een mooi muzikaal programma, er worden gedichten gelezen en
er is gelegenheid, voor wie dat wil, om een kaarsje aan te steken.

IN DE KERSTTIJD
KUNSTPROJECT ’LICHT’

Licht speelt een belangrijke rol in de Adventsperiode. In het donker
van de decemberdagen steken we iedere zondag een extra kaars aan:
symbool voor het licht van de hoop, van de verwachting, dat groeit en
sterker wordt.
Maar in deze donkerste tijd van het jaar realiseren we ons ook, dat
dat licht van de hoop voortdurend bedreigd wordt door wat er gaande
is in de wereld of in ons eigen leven. In deze adventsperiode vormen
een aantal ‘licht’- gedichten van Hans Andreus de leidraad voor onze
diensten. Ze komen terug in tekst, muziek en beeld.
Dit thema ‘licht’ vraagt niet alleen om woorden, maar ook om beelden.
Daarom start Rita Camphuijsen samen met ds. Marthe de Vries een
serie schilderbijeenkomsten rond het thema licht. Zie blz. 18.

WORKSHOP HEILIGE NACHTEN
Zie blz. 19.
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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 of wilt u dit jaar meewerken neem dan
contact op. Raadpleeg voor de concrete plannen de komende tijd de
Geertebrief en de website van de cantorij, www.geertecantorij.nl.
Repetities koor en orkest:
zondag 11 december 12.00 uur - ca. 13.30 uur
zondag 18 december 12.00 uur - ca. 13.30 uur
zaterdag 24 december, tijden in overleg
Repetitiedata voor acteurs etc. worden in overleg vastgesteld.
De kinderen repeteren meestal tijdens de diensten.
Generale repetitie op 24 december ‘s middags, daarna een gezamenlijke
maaltijd, uitvoeren zaterdagavond 24 december om 19.00 uur.
In de Geertebrief en op de website zal verdere informatie geplaatst
worden.

IN DE VEERTIGDAGENTIJD
‘WAT DRAAGT MIJ?’

In deze tijd van inkeer en voorbereiding staan we in de diensten stil bij
wat ons kan dragen in tijden van verdriet, eenzaamheid en pijn. Hoe
houden we het uit als ons leven zo anders loopt dan we verwachtten?
Waar putten we kracht uit?
1e zondag: Wat draagt mij: een engel.
2e zondag: Wat draagt mij: de gemeenschap.
3e zondag: Wat draagt mij: gebed.
4e zondag: Wat draagt mij: muziek.
5e zondag: Wat draagt mij: beelden, kunst.
6e zondag: Wat draagt mij: het ezeltje.
De Diaconale Commissie zal in deze diensten wekelijks aandacht
besteden aan de Voedselbank. Op een van deze zondagen zal na de
kerkdienst hierover een Geertecafé georganiseerd worden.
inlichtingen Mary Kuiper, diaconie@geertekerk.nl, 06 55 893 914

AVONDGEBED IN DE VEERTIGDAGENTIJD

In deze lijdenstijd organiseren wij een aantal korte avondgebeden.
We starten met een eenvoudige avonddienst, waarbij de ruimte en
de rust van de Geertekerk zelf ook een belangrijke rol zullen spelen.
De thematiek van een van de komende zondagen zal leidend zijn.
Aansluitend aan de vesper is er gelegenheid, voor wie wil, om door te
praten over die thema’s, ter voorbereiding van de kerkdienst.
Aswoensdag 22 februari 	vesper rondom engelen of muziek
o.l.v. ds. Lense Lijzen
Donderdag 9 maart	vesper rondom het gebed
o.l.v. ds. Claartje Kruijff
Donderdag 16 maart 	vesper rondom beeldende kunst
o.l.v. ds. Marthe de Vries
Telkens van 19.00–20.00 uur in de Geertekerk
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WIJKEN EN REGIO’S

WEST BETUWE

Van Bodegraven tot Amerongen, van Maarssen tot Geldermalsen, zo
verspreid wonen de leden en vrienden van de RGU. En sinds januari 2022
is de regio Schoonhoven erbij gekomen. 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 ‘Wat draagt je?’ zal daarbij centraal staan.

CULTUUR EN RELIGIE

WIJK- EN REGIO AVONDEN
Datum

Tijd

Predikant

do. 22 september

ntb

ds. Lense Lijzen

Schoonhoven

do. 29 september

20.00 uur

ds. Lense Lijzen

Houten

do. 29 september

20.00 uur

ds. Marthe de Vries Bilthoven

ma. 3 oktober

20.00 uur

ds. Claartje Kruijff

Utrecht-Noord

di. 4 oktober

20.00 uur

ds. Claartje Kruijff

West-Betuwe

di. 11 oktober

20.00 uur

ds. Claartje Kruijff

Binnenstad

ma. 17 oktober

20.00 uur

ds. Claartje Kruijff

Nieuwegein

di. 25 oktober

20.00 uur

ds. Marthe de Vries Utrecht West

do. 27 oktober

20.00 uur

ds. Marthe de Vries Vechtstreek

di. 1 november

20.00 uur

ds. Lense Lijzen

Utrecht-Zuid

do. 3 november

20.00 uur

ds. Lense Lijzen

Bunnik-Odijk

do. 3 november

20.00 uur

ds. Claartje Kruijff

Doorn

do. 3 november:

20.00 uur

ds. Marthe de Vries Zeist

do. 10 november:

20.00 uur

ds. Marthe de Vries Woerden

di. 22 november

20.00 uur

ds. Lense Lijzen

De wijk Tuindorp houdt in de zomer een wijkavond.

38

Plaats

Wilhelminapark

Resonans - gesprekskring over cultuur en religie
Drie avonden waar we samen in gesprek gaan na telkens een korte
inleiding over de nieuwe plek van religie in de huidige cultuur. Deze is
veel minder voor de hand liggend en vanzelfsprekend geworden. Is dat
winst of verlies? Ook doen religieuze uitingen zich niet meer eenzijdig
voor langs voorgeprogrammeerde typisch kerkelijke kanalen. Wie zelf
geen enkele band met geloof of de kerk als instituut hebben, maken
vaker autonoom gebruik van religieuze taal. Ook dichters, schilders,
beeldhouwers en musici tonen in hun werk de resonans van het
religieuze die zij hebben opgevangen, waar eerder een gêne hen daarvan
weghield. En hoe staat het met ons zelf? Zijn er nieuwe woorden en
vormen op ons pad gekomen? Of schrikken we voor woorden als
genade, zegen en vergeving? Wees welkom op deze ontspannen
avonden van verkenning en verdieping!
dag en datum dinsdag 11 oktober, 15 november en 13 december
tijd 19.30–21.30 uur plaats Evangelisch Lutherse Kerk, Culemborg,
koffiekamer kosten bijdrage voor de koffie leiding Dr. Heine Siebrand
inlichtingen en opgave Teun van Dorp via
webmaster@geertekerk.nl

CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT EN LEVENSKUNST

Elk seizoen, en dat al sinds vele jaren, zijn er in de West-Betuwe
gespreks-ochtenden gehouden. Dit jaar verhuist deze activiteit naar de
avonden. De zeer inspirerende gesprekken gaan veelal over spiritualiteit
en levenskunst in het dagelijkse leven. We bespreken diverse thema’s
aan de hand van een korte inleiding.
dag en data woensdagavond 29 maart en 12 april tijd 19.30–21.30
uur plaats Evangelischs Lutherse Kerk Culemborg koffiekamer
kosten bijdrage voor de koffie leiding ds. Claartje Kruijff
inlichtingen en opgave Teun van Dorp via
webmaster@geertekerk.nl
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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

4 september

mw. M.E. Rosen
Jacobson-van Dam

startzondag

2 oktober

dr. K.J. Holzapffel

6 november

mw.ds. M. de Vries

20 november

mw.ds. A. Wieringa

gedachtenisdienst

4 december

mw.ds. E. SwinkelsBraaksma

2de advent

25 december

ds. J. van Aller

kerst

1 januari

nieuwjaarsontvangst in de
Geertekerk, inloop 10.00 uur

5 februari

mw. W. Dijkstra

5 maart

mw. ds. C. Kruijff

2 april

ds. L. Lijzen

palmzondag/avondmaal

9 april

ds. F. Kruyne

pasen

7 mei

mw.ds. M. de Vries

28 mei

mw.ds. T. Geels

juli en augustus

geen diensten

pinksteren

informatie Teun van Dorp, Duindoornstraat 33A, 4191 KS
Geldermalsen, via webmaster@geertekerk.nl
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SCHOONHOVEN
DE ZIN VAN HET LEVEN VOLGENS OBBEMA

In 2019 verscheen de bundel “De zin van het Leven. Gesprekken over
de essentie van ons bestaan” van Volkskrantjournalist Fokke Obbema.
Nadat hij in 2017 een hartstilstand had gehad en daar een artikel over
geschreven had, hield hij een reeks interviews met steeds e vraag: Wat
is de zin van ons leven? Tijdens vier bijeenkomsten bespreken we de
gesprekken met Edy Korthals Altes, Claartje Kruijff, Vincent Icke en
Christianne Stotijn en leggen ook onszelf deze vraag voor.
dag en data dinsdag 27 september, 22 november, 24 januari en 21 maart
tijd 14.00–16.00 uur plaats Remonstrantse kerk, Schoonhoven
kosten nog onbekend leiding ds. Lense Lijzen inlichtingen en
opgave lensejlijzen@gmail.com, 06 40 070 518

KRUISPOORT LEZINGEN

Al vele jaren wordt er door de Remonstranten Schoonhoven, in haar
kerkgebouw aan de Kruispoortstraat, een reeks van lezingen, muziek
uitvoeringen en andere presentaties georganiseerd. Daarin komen onderwerpen aan de orde op het kruispunt van actualiteit, cultuur en geloof, zij
het op een wat andere wijze dan in de kerkdiensten gebruikelijk is.
Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar de website.

KERKDIENSTEN

Twee keer per maand wordt er een kerkdienst gehouden. Deze diensten
vinden om 10.00 uur plaats op Kruispoortstraat 10, 2871 DK Schoonhoven
Datum

Predikant

Bijzonderheden

11 september

ds. Claartje Kruijff

startzondag, avondmaal

25 september

ds. Els de Bijll
Nachenius

9 oktober

ds. Jan Douwes

23 oktober

ds. Gerdienke Ubels

6 november

ds. Koen Holtzapffel

lees verder op volgende pagina >>>
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Datum

Predikant

Bijzonderheden

20 november

ds. Lense Lijzen

laatste zondag v.h. kerkelijk jaar

4 december

ds. Rachelle van Andel 2de advent

10 december
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14.00 uur Kerstmarkt met
kerstverhaal

18 december

ds. Madelief Brok

4de advent

25 december

ds. Lense Lijzen

1 januari

_

8 januari

ds. Marthe de Vries

22 januari

ds. Lense Lijzen

5 februari

ds. Claartje Kruijff

19 februari

ds. Lense Lijzen

5 maart

ds. Jaap Marinus

19 maart

ds. Esther van der
Panne

2 april

ds. Rachel van Andel

palmzondag

6 april

ds. Marthe de Vries

witte donderdag 19.00 uur,
avondmaal

7 april

dienst zonder
predikant

goede vrijdag, 19.00 uur

9 april

ds. Lense Lijzen

pasen

30 april

ds. Florus Kruyne

14 mei

ds. Lense Lijzen

28 mei

ds. I Leng Tan

pinksteren

11 juni

ds. Martijn Junte

avondmaal

25 juni

ds. Marthe de Vries

9 juli

ds. Tina Geels

6 augustus

ds. I Leng Tan

20 augustus

ds. Martijn Junte

3 september

ds. Lense Lijzen

nieuwjaarsontvangst in de
Geertekerk, inloop 10.00 uur

avondmaal

PARTNERCONTACT
ROEMENIË
BEZOEK VAN JONGEREN UIT ONZE PARTNERGEMEENTE
SF. GHEORGHE IN ROEMENIË
30 september tot en met 6 oktober

Ruim twintig jaar bestaan er warme banden tussen de Unitarische
gemeente uit Sf. Gheorghe en de Geertekerk. Dat vieren wij dit jaar met
een bezoek van acht jongeren en vier begeleiders uit Sf. Gheorghe van
vrijdag 30 september tot en met donderdag 6 oktober.
De jongeren zijn nieuwsgierig naar ons en wij naar hen. Met een leuk
maar ook zinvol programma willen we generaties en fysieke grenzen
overbruggen en nagaan welke overeenkomsten ons binden en welke
verschillen we kunnen overbruggen. We bezoeken onder meer de
Dom, gaan kanoën op de Kromme Rijn en bezoeken Schoonhoven en
Oudewater en natuurlijk Amsterdam.
Op zondag 2 oktober zullen de jongeren te gast zijn in de dienst, die
mede door hen en de jongeren van de Klub wordt voorbereid.
Op dinsdagavond 4 oktober is er een gemeenteavond, die start met een
gezamenlijke potlatch-maaltijd, waarvoor iedereen wat eten meebrengt.
Aansluitend is er een divers programma om met elkaar kennis te maken
en onze gasten te laten delen in ons gemeenteleven.
De voorbereidingscommissie, de werkgroep partnercontact, is op zoek
naar mensen die gastgezin willen zijn of die mee willen met een van de
programma-onderdelen.
opgave voor een of meerdere onderdelen Tina Geels,
c.m.geels@gmail.com, 06 16 119 206
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DE MONUMENTALE
GEERTEKERK

PRAKTISCHE
INFORMATIE

KERKEN KIJKEN

GEERTEKERK
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
E-mail
rgu@geertekerk.nl
Telefoon
030 2340198
Website
www.geertekerk.nl
Banknummer 	NL36 TRIO 0379521784
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

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 dinsdag
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 de website 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 2022 Op zaterdag 10 september tijdens
Open Monumentendag is de kerk geopend van 10.00–17.00 uur.

PREDIKANTEN

CONTACTGEGEVENS

ds. Claartje Kruijff	claartjekruijff@ziggo.nl, 06 41 526 666
ds. Lense Lijzen	lensejlijzen@gmail.com, 06 40 070 518
ds. Marthe de Vries	marthedevries@dds.nl, 06 22 325 913

WERKT OP

ma di wo do vr
ma di wo do vr
ma di wo do vr

Voor contact met de predikant graag de voicemail inspreken.

CANTOR/ORGANIST

Maarten van der Bijl cantor@geertekerk.nl, 06 24 765 863

JONGERENWERK

ds. Marthe de Vries	marthedevries@dds.nl, 06 22 325 913
voor contact graag de voicemail inspreken

VERHUUR KERKGEBOUW / RESERVERING RUIMTES
RGU activiteiten
Overige verhuur

Inge van de Pavoordt
coordinator-rgu@geertekerk.nl, 06 30 335 288
Heirloom, Venues of Utrecht
www.heirloom.nl/geertekerk
info@heirloom.nl, 030 2310347 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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pag

OKTOBER
2
pag

met de Klub en jongeren

AUGUSTUS 2022
21

ds. Lense Lijzen

28

ds. Claartje Kruijff

SEPTEMBER

6

Familiemiddag

15.30

29

startbijeenkomst

19.30

31

6

10.00

44

7

Jonge Remonstranten
Open Monumentendag

11

ds. Lense Lijzen

ds. Lense Lijzen

9

23

10.00

17

Wijkavond Utrecht-Noord

20.00

38

Gemeenteavond

18.00

43

Simone Weil

19.30

11

Regioavond West-Betuwe

20.00

38

9.00

21

Zilverlingen

10.30

31

Zilverlingen

14.00

31

4

herdenking overledenen
31

Dansmeditatie

35
10.00

17

NOVEMBER
1
2

3

ds. Lense Lijzen

pag
30

ds. Claartje Kruijff
Dansmeditatie

10.00

17

6

Fokke Obbema

19.30

12

11

ds. Marthe de Vries

Fokke Obbema

19.30

12

Wijkavond Utrecht-Zuid

20.00

38

12

3de advent
Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

14

Gedachtenisavond

17.00

35

13

Heilige Nachten

19.30

19

Ik mis mijzelf steeds minder 19.45

17

Cultuur en Religie (wb)

19.30

39

Kunstproject ‘Licht’

20.00

18

14

Ik mis mijzelf steeds minder 19.45

17

Regioavonden in

20.00

38

18

ds. Jaap Marinus
4de advent

29

34

6

ds. Lense Lijzen

w&t

Dansmeditatie

10.00

17

10

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

14

7

Dansmeditatie

10.00

17

Leeskring Bilthoven

14.30

14

11

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

15

8

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

15

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

14

Cultuur en Religie (wb)

19.30

39

Simone Weil

19.30

11

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

15

Wijkavond Binnenstad

20.00

38

Gespreksgroep Troost

10.00

11

Kind en Geloof

20.00

30

12

Kunstproject ‘Licht’

20.00

18

Women’s voices

20.00

23

kinderkerstviering

15

Gespreksgroep Troost

10.00

11

16

ds. Claartje Kruijff

Regioavond Woerden

20.00

38

ds. Marthe de Vries

18

ds. Marthe de Vries

17

Dansmeditatie

10.00

17

13

ds. Jesse Gruiters

13

vredeszondag

10

w&t

5

Startbijeenkomst van de Klub 18.00
12

17

2de advent

Doorn, Bunnik-Odijk & Zeist

coming out sunday

Ik mis mijzelf steeds minder 19.45

DECEMBER

ds. Claartje Kruijff

Dansmeditatie

Naar tentoonstelling

13.00

ds. Marthe de Vries

‘In de ban van de Ararat’

startzondag

oefenen kerstspel
19

Dansmeditatie

10.00

17

Leeskring Mak

14.00

16

20

Heilige Nachten

19.30

19

24

ds. Lense Lijzen

19.00
22.00

kerstnachtviering

34

Leeskring Mak

14.00

16

14

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

14

19

Leeskring Mak

14.00

16

Regioavond Nieuwegein

20.00

38

15

Bijbelkring Zeist

14.00

15

20

Bijbelkring Zeist

14.00

15

Bijbelkring Zeist

14.00

15

Cultuur en Religie (wb)

19.30

39

Simone Weil

19.30

11

Simone Weil

19.30

11

16

Ik mis mijzelf steeds minder 19.45

17

22

Regioavond Schoonhoven

ntb

38

19

Kunstproject ‘Licht’

20.00

18

20

ds. Marthe de Vries

25

ds. Claartje Kruijff

w&t

20

Gespreksgroep Troost

10.00

11

21

Dansmeditatie

10.00

17

26

Dansmeditatie

10.00

17

Nachtkaravaan

21.55

21

Leeskring Mak

14.00

16

4

Ik mis mijzelf steeds minder 19.45

27

De zin van het leven (sch)

14.00

41

21

Arminiaanse Maaltijd

18.00

22

22

Wijkavond Wilhelminapark

20.00

38

8

ds. Lense Lijzen

w&t

28

Kring Tuindorp-Utrecht Oost 14.00

16

23

ds. Marthe de Vries

w&t

De zin van het leven (sch)

14.00

41

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

14

29

Van kaft tot kaft?!

10.00

12

25

Wijkavond Utrecht West

20.00

38

24

Van kaft tot kaft?!

10.00

12

Jung

20.00

19

Regioavond Houten

20.00

38

26

Kunstproject ‘Licht’

20.00

18

25

Zilverlingen

10.30

31

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

15

Regioavond Bilthoven

20.00

38

27

Van kaft tot kaft?!

10.00

12

Zilverlingen

14.00

31

Heilige Nachten

19.30

19

Eerste bijeenkomst

20.00

16

Stamppottenmaaltijd en

18.30

22

Avondkring Zeist

18

27

dialoogavond
Regioavond Vechtstreek

46

30
43

met jongeren uit Sf.Gheorghe

ds. Marthe de Vries

10

Studiebijeenkomst KSGV

uit Sf.Gheorghe
3

w&t

4
4

ds. Marthe de Vries

pag
28

20.00

38

29

25

ds. Claartje Kruijff
kerstochtend

JANUARI 2023
1

ds. Marthe de Vries
nieuwjaarsontvangst

10

17

ds. Lense Lijzen

15

ds. Claartje Kruijff

1ste advent

16

Dansmeditatie

10.00

17

Leeskring Mak

14.00

16

Fokke Obbema

19.30

12
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MAART

17

Bijbelkring Zeist

14.00

15

18

Ik mis mijzelf steeds minder 19.45

17

20

Diner Pensant

24

22

ds. Marthe de Vries

23

Jung

20.00

19

24

De zin van het leven (sch)

14.00

41

7

25

Filmavond duurzaamheid

19.30

25

26

Van kaft tot kaft?!

10.00

28

Inspiratiemiddag Alain Verheij 14.30

29

ds. Florus Kruyne

30

Dansmeditatie

10.00

17

31

Een ontmoeting met

19.30

13

18.00

5

7

ds. Annemarieke v.d. Woude w&t
40 dagen tijd

6

9

ds. Lense Lijzen

20.00

19

11

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

15

19.30

13

12

Christelijke spiritualiteit en

19.30

39

8

Internationale Vrouwendag

19.30

25

12

9

Vesper

19.00

37

25

12

ds. Claartje Kruijff

14

20.00

14

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

15

Een ontmoeting met

19.30

13

w&t

6

Dansmeditatie

10.00

17

Jung

20.00

19

16

Vesper

19

ds. Lense Lijzen

ds. Marthe de Vries
dopen

21

levenskunst (wb)
17

11

ds. Claartje Kruijff

w&t

14.00

16

12

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

14

Bijbelkring Zeist

14.00

15

18

ds. Marthe de Vries

Oriëntatiecursus

19.30

13

19

Dansmeditatie

10.00

17

20

Van kaft tot kaft?!

10.00

12

Leeskring Mak

14.00

16

23

ds. Lense Lijzen

21

Midzomernacht Festival

‘s avonds

27

ds. Marthe de Vries

25

ds. Alleke Wieringa

Leeskring Mak

14.00

16

1

Dansmeditatie

10.00

Bijbelkring Zeist

14.00

15

7

ds. Claartje Kruijff

w&t

8

Wordt voorbijgangers

14.00

Gespreksgroep Grenzeloos

20.00

Bijbelkring Vechtstreek

19.30

13

Oriëntatiecursus

10.15

15

JULI

De zin van het leven (sch)

14.00

41

14

Oriëntatiecursus

19.30

13

14

Bijbelkring Vechtstreek

10.15

15

24

Vrijzinnige lezing

20.00

26

Een ontmoeting met

19.30

13

26

ds. Marthe de Vries
40 dagen tijd

10.00

17

Leeskring Mak

14.00

16

Jung

20.00

19

Bijbelkring Zeist

14.00

15

Oriëntatiecursus

19.30

13

22

Vesper

19.00

37

23

Van kaft tot kaft?!

10.00

12

26

ds. Lense Lijzen

18

MEI

26

Dansmeditatie

19.30

13

9

Christelijke spiritualiteit en

19.30

39

10.00

12

levenskunst (wb)
30

Van kaft tot kaft?!

APRIL
2

ds. Claartje Kruijff

9

ds. Marthe de Vries

16

ds. Pieter Dronkers

20

23

Do-Re in Do *)

10.00

14

30

Do-Re in Do *)

10.00

ds. Marthe de Vries

15

Dansmeditatie

10.00

17

Wordt voorbijgangers

14.00

20

16

Bijbelkring Zeist

14.00

15

21

ds. Lense Lijzen

22

Wordt voorbijgangers

14.00

20

Leeskring Mak

14.00

16

26

ds. Claartje Kruijff

2
17

14

Charles Pépin
29

AUGUSTUS
6

19.30

13

10.00

17

4

Oriëntatiecursus

19.30

13

6

ds. Lense Lijzen

19.30

legenda

Witte Donderdag

w&t

w & t dienst van woord & tafel

20

ds. Lense Lijzen

27

ds. Marthe de Vries

w&t

SEPTEMBER

en vrienden

Dansmeditatie

ds. Foeke Knoppers
Do-Re in Re **)

Welkom nieuwe leden

3

ds. Lense Lijzen
Do-Re in Re **)

13

Palmzondag

40 dagen tijd

29

10.00

17

20.00

20

17

14.00

Leeskring Mak

10.00

Een ontmoeting met

10.00

Wordt Voorbijgangers

Dansmeditatie

Dansmeditatie

15.30

28

Dansmeditatie

17

30

Gespreksgroep Grenzeloos

ds. Claartje Kruijff

ds. Leonie van Staveren

5

ds. Pieter Dronkers

37

RGU Matinee

Charles Pépin

4

16

19.00

13

19

JUNI

40 dagen tijd
20

Pinksteren

Pasen

40 dagen tijd

ds. Lense Lijzen

Charles Pépin

ds. Marthe de Vries

Oriëntatiecursus

Gespreksgroep Grenzeloos

ds. Claartje Kruijff

ds. Marthe

Jung

5

Een ontmoeting met

28

17

FEBRUARI

28

19.30

pag

Goede Vrijdag

10.00

Charles Pépin

21

ds. Claartje Kruijff

Dansmeditatie

Charles Pépin

12

pag

3

ds. Claartje Kruijff

10

ds. Marthe de Vries
startzondag

zondagsdienst

cantorij
sch Schoonhoven

crèche

verteluur

wb West-Betuwe

*) gezamenlijke dienst van Doopsgezinden en Remonstranten in de doopsgezinde kerk. Aanvang 10.00 uur.
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**) gezamenlijke dienst van Doopsgezinden en Remonstranten in de Geertekerk
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Deze programmagids is gedrukt
op 100% recycled papier.

