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Van de redactie

Wat draagt je?
Met dit thema sluiten we aan
bij het nieuwe jaarthema van
de RGU. In deze roerige tijden zoeken we met elkaar naar
wat ons houvast biedt, wat ons
draagt. De zojuist verschenen
Programmagids vol inspiratie geeft
zicht op de activiteiten die zich
komend jaar rond deze vragen
bewegen.
Marthe de Vries laat zich inspireren door twee oude legendes van Christoforus waarin dragen en gedragen worden in elkaar overgaan.
Voor mensen in de woongemeenschap Zeisterwerf zijn de verbondenheid
met elkaar en de vrijheid voor eigen keuzes dragende krachten.
De leden van de commissie Kruispoort Lezingen in Schoonhoven voelen zich
ieder op verschillende manier gedragen, door de natuur, de verwondering,
de liefde.
In de Pinksterdienst verwelkomden we dit jaar het recordaantal van 47
nieuwe leden en vrienden/vriendinnen. Eveline van der Most van Spijk, de
oudste, en Rick van Rijthoven, de jongste, spraken elkaar over hun geloof.
Roos Ritmeester pakt de pen op en schrijft over hoe ze zich een vreemde
eend in de bijt voelde en krampachtig aan de verwachtingen probeerde te
voldoen, totdat ze uiteindelijk zichzelf mocht zijn.
In de liederen die we zingen is dragen en gedragen worden een veelvuldig
voorkomend thema. Cantor Maarten van der Bijl brengt er zelfs een speels
element in. Jan van Aller buigt in zijn column met een knipoog het thema om
naar Wat draag je?. En de negende aflevering van Een bewogen geschiedenis
gaat heel letterlijk over dragers en houvast.
In vervolg op het Groene weekeind in mei wil de diaconale commissie in de
nieuwe rubriek GroeneGeert een impuls geven aan een meer langetermijndenken in onze omgang met de aarde.
Jarenlang hebben de predikanten een toelichting op het leesrooster voor
de Geertebrief geschreven. Omdat in de kerkdiensten regelmatig wordt
afgeweken van het leesrooster hebben we besloten om deze rubriek niet
meer zo te presenteren. Daarvoor in de plaats schrijven de predikanten nu
een toelichting op verschillende kerkdiensten.
Mogen de gepresenteerde activiteiten in het kader van Wat draagt je? ons
uitnodigen om te delen hoe we dragen en gedragen worden.
Trudy Schreuder Goedheijt
foto cover: Golden Bridge Da Nang, Vietnam
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Christoforus
Bij ons nieuwe jaarthema ‘Wat draagt
je?’ komt het beeld van de heilige
Christoforus mij voortdurend in gedachten. Mede ook door de prachtige
pastels die kunstenares Juke Hudig bij
dit verhaal heeft gemaakt.
‘Wat draagt je?’ Soms weet je niet wat je
draagt, heb je vooral het idee dat je zelf
heel veel te dragen hebt. De verantwoordelijkheden die op je schouders rusten, de
zorgen om dierbaren, de taken die je op je
genomen hebt. Het leed van de wereld, dat
je soms zo vreselijk terneer kan drukken.
In het verhaal van Christoforus lopen dragen en gedragen worden ook op een bijzondere manier door elkaar.

Oosterse legende
Er bestaan twee legendes over deze
Christoforus. De eerste en tevens de oudste is de legende die in de oosterse kerk
vooral bekend werd. Dat is het verhaal uit
de 5e/6e eeuw over het martelaarschap
van Reprobus, de verachte, die de helper
was van de apostel Bartholomeus. Een
reusachtige man, afkomstig van een volk
van hondskoppigen. Fabelachtige wezens
die al bij Herodotus vermeld worden. Bij
zijn doop ontvangt hij het spraakvermogen
en krijgt hij de naam Christoforus. Hij weet
een staf tot bloei te brengen, waardoor hij
duizenden bekeert. Dit zeer tot ongenoegen van de koning, die er alles aan doet om
hem terecht te stellen. De een na de ander
die dat moet uitvoeren, bekeert zich echter. Uiteindelijk sterft Christoforus, maar
niet nadat zijn bloed de blind geworden
koning geneest, waardoor deze uiteindelijk toch tot bekering komt.

Westerse legende
Het tweede verhaal over Christoforus is in
het westen veel bekender, maar is van jonger datum, uit de 12e eeuw. In dit verhaal
is de toevoeging ‘hondskoppig’, ‘canineus’
in het latijn, verbasterd tot ‘cananeus’, afkomstig uit Kanaän. En zo komt Reprobus
in deze legende uit Kanaän.

In dit verhaal zoekt de reus naar de machtigste heer op aarde, want die wil hij dienen. Aanvankelijk denkt hij deze in de persoon van de koning gevonden te hebben,
maar de koning blijkt doodsbenauwd voor
de duivel te zijn. Vervolgens probeert hij de
duivel te dienen, totdat hij ontdekt dat deze in elkaar krimpt en helemaal hulpeloos
wordt bij het zien van een crucifix. Hij gaat
op zoek naar deze Christus, maar hoe hij
ook zoekt, hij kan hem niet vinden.
Dan komt hij bij een kluizenaar die hem
zegt, dat hij Christus kan dienen door zijn
sterke lijf aan te bieden aan reizigers die
de rivier overgezet willen worden. Jarenlang vervult Christoforus deze taak trouw,
maar Christus krijgt hij niet te zien. Tot op
een avond, het is al donker, hij een stem
hoort. Tot drie keer toe: de stem van een
kind dat vraagt om overgezet te worden.
Christoforus vindt het kind, neemt het op
zijn schouders en begint aan de overtocht.
Gaandeweg wordt de rivier woester, het
weer slechter en het kind op zijn schouders
zwaarder. Christoforus dreigt ten onder te

gaan, maar weet met de allergrootste moeite het kind aan wal te brengen.
Daar aangekomen, blijkt dat hij Christus zelf
heeft overgezet. Christoforus kan het niet
geloven, maar het kind zegt: “Plant je staf
naast je huis en morgen zal hij bloeien en
vrucht dragen. Dan weet je dat ik de waarheid gesproken heb.” En zo geschiedde.

Dragen en gedragen worden
Christoforus droeg het Christuskind, maar
ondertussen werd hij zelf gedragen. Eerst
door het verlangen om hem te dienen, dat
maakte dat hij al die jaren zijn werk verrichtte. En daarna door het kind zelf. In de
turbulentie van het leven, waarin hij letterlijk kopje onder dreigde te gaan, werd
Christoforus uiteindelijk gedragen door
dat wonderlijke kind dat hij met zich meedroeg.
Marthe de Vries
Illustratie en informatie uit: Christoforus, de
legende van een heilige. Pastels van Juke Hudig
(Uitgeverij Christofoor, 2005)
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Wat draagt mij in een woongemeenschap?

Van links naar rechts: Kees Wijnhorst,Thea Wienese, Arina de Heer, Paul van der Meer, Ida Rombach, Peet van ’t Wout

De redactie wilde onderzoeken hoe
de vraag ‘wat draagt mij?’ beantwoord
wordt door mensen die bewust kiezen
voor leven in groepsverband. Daarom
togen wij naar de Zeisterwerf om
met zes mensen uit deze woongemeenschap voor jonge senioren, die
inmiddels ruim twee jaar bestaat, over
dat thema te praten. De helft van de
deelnemers aan dit gesprek is lid of
vriend(in) van de Geertekerk.

Verbondenheid en vrijheid
Arina de Heer vindt de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid een dragende kracht. “De mensen om mij heen bieden een basis waar je op kunt vertrouwen.
Door samen te doen en te bouwen laten
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we zien dat we er zijn voor elkaar.” Kees
Wijnhorst zegt enerzijds heel beslist: “De
groep draagt mij.” Maar anderzijds vindt hij
‘wat draagt mij?’ ook een vraag om nog op
te kauwen. Want in het leven in huis mag
dat zo zijn, maar hoe zit dat in het leven in
groter verband? Voor Thea Wienese is vrijheid het sleutelwoord. Vroeger betekende dat voor haar wat anders dan nu. “Nu
gaat het om verzoenen (met alles wat er
gebeurt) en vergeven. Dat werkt door in
hoe ik mij hier voeg in de groep.”
Drie woorden zijn genoeg voor Paul van
der Meer: licht, lucht en ruimte. “Mensen die licht geven, de vrijheid die je hier
hebt binnen de gemeenschap en de letterlijke en figuurlijke ruimte die ik hier heb,
dat draagt mij.” Ida Rombach vindt de on-

derlinge openheid voor gesprekken – zonder in discussies en patstellingen terecht te
komen – de kracht van deze groep. “Het
zijn ingewikkelde tijden en daar wil ik graag
over kunnen praten. Niet in een sfeer van
polarisatie, maar van vertrouwen. Dat kan
hier in alle openheid en vrijheid. Die vrijheid is wezenlijk. Je kunt in huis ook prima alleen zijn. Ieder heeft de vrijheid om
zelf in te vullen hoe samen te leven.” Voor
Peet van 't Wout zijn de woorden geborgenheid en veiligheid belangrijke begrippen
voor haar leven nu. “Ik voel mij hier geborgen en veilig door de verbondenheid die ik
voel met alle mensen. Zonder elkaars beste vrienden te zijn, is er die verbinding. Dat
is in de kerk ook zo. Dat heeft voor mij te
maken met het grotere verhaal, met gelo-
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ven. Ik hoorde ergens – het was vast in de
kerk – dat wij verplicht zijn om hoop te
houden. Dat is moeilijk, maar je hebt elkaar
en daardoor is het mogelijk.”

“De mensen om
mij heen bieden
een basis waar
je op kunt
vertrouwen”
Betrokkenheid
Gevraagd naar 'Zeisterwerf in één woord'
komen er, naast de al genoemde begrippen, ook nieuwe woorden op. De woongroep is een familieverband (Ida) en een
avontuur (Thea). Het woord betrokkenheid (Arina) geeft de aanzet tot een leuk
gesprek over dat begrip, waar iedereen wel
iets mee heeft. Paul merkt op dat de verbinding voor ieder verschillend is, maar de
betrokkenheid op elkaar is gelijkmatiger
verdeeld, want “niemand woont hier zomaar”. “Betrokkenheid kun je leren”, volgens Peet. “Ik heb dat geleerd van de crèche die we destijds met ouders leidden. Je
gaat mensen zien in hun eigen mogelijkheden.” Arina vult aan dat er onderweg naar
deze woongemeenschap ook veel geleerd
is. “Het was een lang proces en dat heeft
veel goed gedaan”, vindt Paul.

idee dat iemand oppert. Zo kwam er bijvoorbeeld een filmavond. Er zijn mensen
die nu meer betrokkenheid tonen dan ik
tevoren had gedacht. Je hoeft ook niet aan
te sluiten bij ieder initiatief, maar ik merk
dat mensen er wel open voor staan.” In
het begin was er veel voorzichtigheid. Kun
je zomaar bij iemand aankloppen? Moet je
misschien eerst appen? In de praktijk is respect voor de voordeur vanzelfsprekend en
is er geen krampachtigheid, mede dankzij
de grote gemeenschappelijke ruimte waar
je elkaar elke doordeweekse ochtend bij
de koffie kunt ontmoeten. “Nabuurschap”,
zegt Ida, “is vanzelfsprekend in de praktijk.”

De buurt
De Zeisterwerf is nog niet verbonden met
de buurt. Met de buren aan de ene kant
(Bartimeus) is een beginnende band. Aan
de andere kanten ligt het gebouw als een

eiland in de buurt. Als de omgeving ook
beter ontwikkeld is, zal dat mettertijd beter worden, is de hoop. Thea meldt dat ze
meedoen aan het project ‘gluren bij de buren’ (gratis optredens bij mensen thuis in
hun huiskamers waarbij de buurt welkom
is). Het is een goede gelegenheid om mensen uit de buurt te leren kennen. “En we
zijn er als de kippen bij om te laten zien
hoe mooi het hier is”, aldus Kees.
Tot slot krijgen we mee dat er naast veel
serieus werk en het dieptepunt bij de start
(het overlijden van één van de initiatiefnemers van dit project en man van Peet,
Jan Willem Nieuwenhuijsen), er ook hoogtepunten waren en zijn. De vanwege corona
twee jaar uitgestelde opening was zo’n moment dit voorjaar. En wat de gemeenschap
ook blijvend draagt, zijn spontaniteit en humor.
Jan van Aller en Ineke Ludikhuize

De praktijk
Zijn er accentverschuivingen ontstaan in
de praktijk ten opzichte van de verwachtingen?
Thea merkt dat ze in de praktijk meer zin
heeft om bij te dragen aan de groep en na
te denken over wat ze kan en wil doen.
“Daar zoek ik nu mijn weg in.” “Mensen
gaan”, aldus Kees, “meedenken met een

Zeisterwerf is een kleinschalige woongemeenschap in Zeist. Na een zorgvuldige periode van zo’n tien jaar voorbereiding wonen er nu 33 mensen in 22 appartementen op
basis van onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid op elkaar, met een balans tussen gemeenschappelijkheid en vrijheid voor eigen keuzes. Zeisterwerf is aangesloten
bij de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (www.lvgo.nl).

5

Thema: Wat draagt je?

Geloof vinden en verliezen

“Ik geloof in een mysterie – Jezus Christus, wiens leven, dood en opstanding even onbegrijpelijk als hoopgevend zijn.
Jezus, verontrustend voorbeeld van een leven gedragen door God en Geest. Christus die ons voorging in een nieuw
begin.” Dragen en gedragen worden zijn belangrijke onderdelen in de persoonlijke geloofsbelijdenis, die Rick van
Rijthoven (36) als jongste nieuw lid van de RGU in de dienst van Pinksterzondag uitsprak. Een heel groot leeftijdsverschil met Eveline van der Most van Spijk (102) die in dezelfde dienst vriendin werd. Met de geloofsbelijdenis van Rick
als rode draad voor het gesprek, arrangeerden wij een ontmoeting met hen samen in het Bartholomeus Gasthuis, op
loopafstand van de kerk.
‘Het leek alsof alles zinloos was. Het leven is
als een scheet in de wind zei iemand ooit. Het
leek ook alsof ik niet veranderen kon, draaiend
in een cirkel om alleen mijn eigen as. Het lijkt
soms nog steeds alsof het ieder voor zich is.
De wereld als markt en strijd.’ (Belijdenis Rick)
Rick: “Ik ben niet gelovig opgegroeid, maar
ging op een gegeven moment beseffen dat
er meer is dan het seculiere verhaal. Dit
kwam vooral naar boven op momenten dat
het niet goed met mij ging. De norm is dat
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jij jezelf heel groot moet maken en dat je
verantwoordelijk bent voor je eigen succes
en falen. Voor mij is dat verhaal te klein.
Er is iets groters. Ik hoef mezelf niet meer
centraal te stellen in het leven, maar ik kan
me afstemmen op iets hogers. Er viel een
druk van mij af. Het hoefde niet allemaal
meer van mij te komen. God is een bron
van al het goede en daar kan ik mij op afstemmen. Dat vind ik een fijne gedachte.”
Eveline: “Mooi dat je dat zo kunt ervaren.
Dat geldt voor mij niet meer. Ik geloof niet

meer in een God, ergens in een hemel. Ik
weet eigenlijk niet wat ik nog geloof. Het
woord God is voor mij moeilijk. Ik voer
hier wel interessante gesprekken over met
mijn schoonzoon. Hij bestudeert het boek
Genesis in een cursus. Ook Marthe de
Vries is daarbij betrokken. Toen ik in het
Bartholomeus Gasthuis ben komen wonen
(2019) ben ik mee gaan doen met de kring
‘Zilverlingen’ en af en toe naar de Bachcantates gaan luisteren. Zo ben ik eigenlijk teruggekeerd op een oud nest, nu als vrien-
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Het Bartholomeus Gasthuis

din. Oorspronkelijk kom ik uit het Gooi,
maar woon al zeventig jaar van mijn leven
in Utrecht. Mijn kinderen zijn gedoopt in
de Geertekerk. In die tijd voelde ik me
sterk verbonden met de kerk. Ik bewaar
goede herinneringen aan dominee Knoppers, die mijn kinderen ook catechisatie
heeft gegeven.”
‘Jezus, verontrustend voorbeeld van een leven
gedragen door God en Geest. Christus die ons
voorging in een nieuw begin.’

Rick: “Ik zat in een belijdenisgroep van de
Geertekerk met vooral mensen die terugkeken op hun vroegere belijdenis. We
spraken over de betekenis van Jezus. Voor
mij een mysterieus figuur, maar ik las in de
remonstrantse belijdenis dat Hij in zijn leven is gedragen door God en Geest. Dat
kan ik zelf ook ervaren. Ik mediteer vaak
en dan komt er een soort rust over mij. Ik
voel me dan gedragen door de adem, door
de Geest, door God. Het zijn grote woorden, waarbij ik me ook ongemakkelijk kan
voelen. Maar ik word gedragen door het
idee dat er een bron is van het goede en
dat je daarop kunt afstemmen. En dat het
een positieve beweging in gang zet richting
de toekomst.”
Eveline: “Het is ongelooflijk wezenlijk dat
je iets hebt wat jou draagt. Ik vind het heel
mooi dat je dat hebt. Ik geloof niet meer
dat ik dat zelf heb. Dat mis ik weleens. Ik
word gedragen door de liefde en genegenheid van mijn kinderen en kleinkinderen. Ik
heb ongelooflijk veel liefde van hen gekregen. Dat is voor mij heel tastbaar. Ik kan
daar God niet aan verbinden. Ik blijf bij het
menselijke.”
Rick: “Ik herken wat u zegt over de waarde van familie. Ik ben getrouwd en heb
twee jonge kinderen van twee en één jaar.
Ik voel me gezegend. Dat is wel eens an-

ders geweest. Ik heb het gevoel dat dit geluk mij gegeven wordt. Dat maakt mij heel
dankbaar. Dat is ook de aanleiding geweest
om me aan te sluiten bij de Geertekerk. Ik
wilde mijn dankbaarheid laten zien als een
soort erkenning aan God.”
Eveline: “Je bent een gezegend mens. Het is
een groot geluk als je een gelukkig huwelijk
hebt en ook plezier hebt met je kinderen
en je werk. Ik hoop dat je dit mag blijven
ervaren.”
Dan wijst Eveline ons op de elektrische
piano, die in het kamertje naast de woonkamer staat. “Ik speel er nog wel eens op,
hoewel het anders is dan op de vleugel die
ik lang bespeelde. In gedachten zie ik mijn
moeder voor me. Zij was heel muzikaal en
ik was ontzettend blij als zij piano speelde. Ik wilde altijd dat zij een bepaald stuk
speelde voor het slapen gaan, anders ging
ik niet naar bed. Ja, muziek is één van de
vreugdes van mijn leven. Ik zei laatst tegen mijn schoonzoon: als ik doodga zijn er
twee componisten van wie je de muziek
mag draaien: Bach en Schubert. Voor mij
is het niet iets goddelijks, maar muziek kan
mij beroeren en ontroeren. Niet in woorden te omschrijven.”
Gerard van den Berg
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Dragend en gedragen
De remonstranten in Schoonhoven
organiseren al jaren in hun gebouw
aan de Kruispoortstraat lezingen,
presentaties en (muziek)uitvoeringen
rond actualiteit, cultuur en geloof.
De huidige commissie Kruispoort
Lezingen bestaat uit Els Koorevaar,
Corinne Döbken en Aad van der Tas.
Met hen ga ik in gesprek over het
thema 'Wat draagt mij'.

Mensen
Els is pas kort lid van de remonstrantse
gemeente. Na een orthodox hervormde opvoeding en een periode in de PKN
ging er een wereld voor haar open toen ze
de vrijzinnige opleiding deed voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding. "Ik ben altijd geboeid geweest
door religie. Rituelen vind ik interessant.
Als beelddenker miste ik in de protestantse kerk vaak de plaatjes. Mijn zoektochten
brachten mij ook bij andere religies, maar
ik blijf toch christelijk. Op mijn stukje land
ga ik een kapelletje bouwen met een iconostase van zelfgemaakte iconen. Ik voel
mij inmiddels thuis bij een vrijzinnige manier van geloven en in de kleine gemeenschap van remonstranten hier. Mensen om
mij heen dragen mij. Dat is een wederzijds
proces. Ik draag en word gedragen. De
herinnering aan mijn niet zo dogmatische,
maar heel vrome vader – voor mij was hij
als Jezus – draagt mij ook nog steeds. Dat
goede streef ik na."

Natuur
"Ik heb een dubbel gevoel bij religie", aldus Aad. "Ik ben dogmatisch opgevoed,
maar dat zware ligt me niet. Aan de andere
kant is er ook dankbaarheid voor het verleden. Mijn twee dochters gingen niet naar
de christelijke school, want die was best
zwaar. Dat wilde ik hen besparen. Ik ben
niet een echt gemeenschapsmens. In mijn
eentje kan ik mij prima vermaken. Vroeger
hadden wij een groot stuk weiland. Nu heb
ik een tuin en ben ik graag buiten in de natuur. In de kerk zoek ik vooral het verfris-
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Van links naar rechts: Corinne Döbken, Els Koorevaar en Aad van der Tas

sende en vernieuwende. In mijn werk als
bouwkundige vond ik vrijheid en creativiteit
belangrijk. Ik verwacht niet van mensen dat
ze direct voor mij klaar staan. Ik heb altijd
veel voor mezelf moeten zorgen. Toen ik
een hernia had, waren er mensen die hielpen en als de nood aan de man is, ben ik
er ook voor anderen. Dat geldt zeker voor
mijn familie. Ik heb vertrouwen in het heden en ik hoop voor de toekomst nieuwsgierig en flexibel van geest te blijven."

wijskundige. Ongeveer veertien jaar geleden kwam ik tegenover de kerk in Schoonhoven wonen. Ik ontdekte dat het een
remonstrantse kerk was en ben gaan
kijken. Ik maakte een dienst mee met
Roos Ritmeester en was ontroerd. Het
voelde als een oase, voeding voor de ziel,
juist in die tijd dat ik druk was met werken
in het MBO. Mensen dragen mij, net zoals
de verwondering (over positieve en negatieve dingen) mij ook draagt."

Verwondering

Kringetjes

Corinne komt uit een remonstrants nest.
Haar grootvader was remonstrants predikant en heeft haar gedoopt. Ze groeide
op in Stadskanaal. Daar was geen remonstrantse, maar wel een doopsgezinde gemeente, waarin het gezin actief was. In de
activiteiten, met name de kampen, kreeg ze
gemeenschapszin mee en het gevoel van bij
elkaar te horen. "Vanaf dat ik mijn ouderlijk
huis verliet, ben ik niet meer naar een kerk
gegaan. Ik werkte onder andere bij het
Humanistisch Verbond en in het onderwijs als sociaal cultureel werker en onder-

Verandert je antwoord als de vraag luidt:
wat draagt ons?
"Ik vind zelfredzaamheid heel belangrijk",
zegt Aad. "Corinne en Els wonen alleen,
dus misschien hebben zij meer behoefte
aan een vangnet." Els en Corinne hebben
beiden inderdaad allerlei kringetjes van
mensen om zich heen. Corinne noemt liefde, verbondenheid en vriendschap als kenmerken voor die groepjes. Gezien worden
vindt ze ook van groot belang. Els vertelt
Lees verder op pag. 9
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Dit draagt mij
In de boekenkast van mijn ouders
stond het boek ‘Eenzaam maar niet
alleen’, de autobiografie van wijlen
prinses Wilhelmina. Zij beschrijft
daarin haar jeugd, die bepaald werd
door haar unieke positie, een keurslijf van hof-protocollen en het permanent omgeven zijn door andere
mensen. Hoe moeilijk is het dan om
je te verbinden met het ‘gewone’
volk en de ‘gewone’ wereld. Al jong
ontwikkelde zij een diep geloof en
dat heeft – denk ik – dat niet-verbonden zijn nog meer doen schrijnen.
Je hoeft geen prinses te zijn om deze eenzaamheid te ervaren. Heel veel mensen,
onder wie ikzelf, kennen het gevoel van
niet in de gangbare mal te passen. Die
gangbare mal, de norm, lijkt de laatste decennia dwingender dan ooit en wordt ons
dagelijks door de media opgedrongen.
Jong, mooi, gezond en succesvol moet je
zijn, anders val je buiten de boot. Zelfs als

je uiterlijk voldoet(!), kun je je van binnen
een vreemde eend in de bijt voelen. Ik had
dat als jongere in hoge mate. Ik had een andere belangstelling dan mijn klasgenoten,
was niet altijd even vrolijk en boven alles
had ik het gevoel dat ik niet mezelf mocht
zijn. Achteraf beredeneerd: ik moest voldoen aan verwachtingen die niet bij mij
pasten. Maar ik wilde zo graag voldoen aan
de verwachtingen. Dus paste ik me aan,
deed ik mee. Van buiten was er niet veel
te zien, maar de eenzaamheid werd almaar
groter. Want wie niet ‘echt’ is, is niet verbonden met zichzelf en kan zich dan ook
niet met anderen verbinden.
Ik weet niet precies wanneer het inzicht
daagde dat dit de weg niet kon zijn. Waarschijnlijk een geleidelijk proces van steeds
meer vertrouwen op mijn ‘ziel’. Ik denk
dat ik het zo het beste kan uitdrukken. En
tóen kwam het contact met gelijkgestemden, de vrijheid en de verbondenheid en
het mij gedragen weten. Soms kom je er

zelf uit, soms heb je anderen nodig die jou
helpen jezelf te worden.
In mijn werk als predikant en geestelijk
verzorger heb ik vaak gezien hoezeer mensen lijden die denken niet zichzelf te mogen
zijn, die of krampachtig proberen aan de
vermeende norm te voldoen of zich volkomen afsluiten, omdat ze de hoop daarop
hebben opgegeven.
Het is prachtig dat er nu veel aandacht is
voor de lhbti+ gemeenschap. Tegelijkertijd
is er nog veel werk aan de winkel om recht
te doen aan iedere ‘ziel’, dat stukje in ons
waarin wij allemaal één zijn. Een geloofs
gemeenschap zou zo’n plek moeten zijn
waar daarvoor alle ruimte is. De Geertekerk is voor mij zo’n plek. Een plek waar
die bijzonder bemoedigende Bijbelse boodschap klinkt: ’Mens, jij mag er zijn. Precies
zoals je bent.’
Roos Ritmeester
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Thema: Wat draagt je?

Dan draagt mij uw muziek
gaan dat deze tijdens de startzondag gezongen zal worden, eerst voorgezongen
door de cantorij en dan gezamenlijk.
Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte;
en als ik krijsend neerviel mij ondervangen met
uw wieken
en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht

Bingo
Als we eenmaal beginnen, houdt het niet
snel op – teksten genoeg met 'dragen'. We
zouden haast een kleine lied-bingo kunnen
doen, komend jaar. Als we ze alle tien hebben gezongen mag u ‘bingo’ in de kerk roepen of desgewenst ‘halleluja’.

Op verschillende manieren zullen we
in de diensten stilstaan bij het jaarthema 'wat draagt je?'. In het bijzonder tijdens de startzondag en in de
diensten van de veertigdagentijd. De
gedachte van je gedragen weten is
van alle tijden. Qua muziek en liederen had ik dan ook gelijk een aantal
associaties rond het thema.

O God die droeg ons voorgeslacht
(Liedboek 90a)
Isaac Watts maakte deze Engelse bewerking van psalm 90: ‘O God, our help in ages
past’. We zingen het vaak in de dienst rond
Allerzielen waarin de overledenen worden
herdacht. Als het aan mij ligt doen we dat
dit jaar weer. Vanwege dat 'dragen' doen
we dat dan in het Nederlands, in de prachtige vertaling van Evert Louis Smelik. Volgend jaar misschien weer in het Engels,
want dat heeft ook z'n waarde. Niet alleen
omdat dat het origineel is, ook omdat het
soms kan helpen om in een andere taal iets
te ervaren van een groter geheel. Hoe het
lied onze grenzen overstijgt, net zoals het
gebouw waarin we samenkomen er al lang
voor ons was en hopelijk nog lang na ons
zal zijn. En, sommige teksten kan ik in een
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andere taal troostrijk of beeldend vinden,
terwijl ik ze in het Nederlands niet uit mijn
strot krijg. Herkent u dat?

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
(Liedboek 512)
Dit lied is ook van origine een Engels
lied, van John Newton, vrij vertaald door
Willem Barnard. Het wordt in het Liedboek in de Kersttijd geplaatst. De reden
is dat de namen van Jezus centraal staan
en in de kerk wordt in de weken na Kerst
herdacht dat Jezus zijn naam krijgt bij zijn
besnijdenis. Maar ook bij uitvaarten zingt
men het graag. Dat heeft dan weer te maken met het laatste couplet.

• Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
• Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
• Wil mij behoeden en op handen dragen.
• Dit huis dat alle sporen draagt, van wie maar
mensen zijn.
• Nog draagt mij een engel.
• Ons lied wordt steeds gedragen.
• En elk zijn naam in vrede draagt.
• En ons tot hier op handen heeft gedragen.
• Ziet hoe tere is de Here, die 't al draagt in
zijne hand.
• Ja, zij zijn om u als een wacht, zij dragen u
op handen.
Bij hoeveel van bovenstaande regels hebt u
gelijk de bijbehorende melodie in uw hoofd?

Muziek
O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Die mij droeg (niet in Liedboek)
Deze tekst is van Huub Oosterhuis. Zowel Antoine Oomen, Bernard Huijbers
als Tom Löwenthal schreven een melodie,
de laatste is het bekendst geworden, bijvoorbeeld bij mensen die de Janskerk of de
Rode Hoed bezoeken. Je mag er wel vanuit

Intussen blijf ik nog nadenken over 'dan
draagt mij uw muziek'. Wat is die 'uw muziek'? Is dat wat er in de hemel klinkt? Ik
denk aan een koor, een symfonieorkest,
strijkers in ieder geval. Het zal geen liftmuziek zijn, al word je daar wel mee opgetild.
Dus misschien vergis ik me. Waarschijnlijk
verschilt het per persoon. Maar wordt het
dan niet ‘mijn/jouw muziek’ in plaats van
‘uw muziek’? U gaat er nog wel van horen.
Maarten van der Bijl

Thema: Wat draagt je?

Column

Wat draag je?
In het Victoria and Albert Museum in Londen bevindt
zich een kopie van het beroemde beeld van David
van Michelangelo. Zoals bekend, uiteraard in adamskostuum. Koningin Victoria was hier echter niet van
gediend. Het museum vervaardigde een marmeren vijgenblad, dat bij bezoek door de Queen het betreffende
lichaamsdeel bedekte.Tegenwoordig staat David er
weer net zo ongekleed bij als het origineel in Florence.
Ik moest hieraan denken tijdens onze vakantie deze zomer in
Duitsland. Een aantal keren zag ik op een strand – en dan niet
op de speciale FKK-gedeeltes – dat mensen zich zonder gehannes met handdoeken verkleedden. En op wat rustiger momenten zag je ook wel eens mensen zwemmen in adams- of evakostuum. Zelf ben ik een verwoed stuntelaar met handdoeken,
maar veel gemakkelijker kan het dus ook. Juist dat gestuntel
maakt dat je suggereert dat er iets verborgen moet blijven –
net als dat vijgenblad.
Iets anders beleefden we een tijd geleden in de Verenigde Staten. Op bezoek bij vrienden – hun en onze kinderen waren nog
peuters – sloeg de paniek toe als een van de kinderen in haar/
zijn nakie naar buiten zou gaan. Dat zou onmiddellijk gedoe met
de buurt opleveren. Zelfs als het in je eigen tuin was.
Dit zijn twee manieren waarop je als maatschappij kunt omgaan
met publiek blootzijn: de doorgeschoten, Victoriaanse kramp
van het willen ‘bedekken van je schaamte’, en de ontspannen
en vanzelfsprekende manier die ik bijvoorbeeld tijdens onze
vakantie zag.
Doe mij dan maar die ontspannen manier. En laat dat zijn in
wederzijds respect, ook voor mensen die graag wel van handdoeken gebruikmaken!

van hun naaktheid – of liever: dat niet als problematisch zien.
Pas na het proeven van die éne verboden vrucht (symbool voor
de gedachte dat we als mensen niet álles moeten willen hebben en zijn wat we zouden willen) gaan de mensen zich schamen. Opvallend genoeg: zowel voor hun eigen naaktheid, als
voor God.

In de eerste hoofdstukken van Genesis lezen we trouwens hoe
Adam en Eva zich in eerste instantie helemaal niet bewust zijn

Vervolg van pag. 6
dat ze met de ene groep heel andere dingen deelt en doet dan met een andere.
"Liefde draagt alles", is haar idee.

Verbondenheid?
Is er sprake van een 'ons' in de kerk? Els
denkt dat er in de grote kerk van Schoon-

hoven meer gemeenschapsgevoel leeft.
"Daar leven ze veel meer met kerk en geloof. Ik ben nog maar kort lid van deze gemeente en zo'n gevoel van verbondenheid
moet ook groeien." Aad kent de gemeente goed en waardeert de energie die mensen erin steken. Samen wil je iets tot stand
brengen. Je doet het niet alleen voor jezelf en zeker ook niet alleen voor ande-

Jan van Aller

ren." "Zo'n kleine gemeenschap doet mij
wel wat", aldus Els. "Ik zou het in stand willen houden." Dat dat nog niet meevalt met
weinig mensen, daar zijn ze het gauw over
eens.
Ineke Ludikhuize
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Bezoek jongeren uit partnergemeente in Roemenië

Geertekerk

Unitarische kerk in Sf. Gheorghe

Ruim twintig jaar bestaan er al warme banden tussen de Unitarische gemeente uit Sf. Gheorghe en de Geertekerk.
Vorig jaar hebben we deze mijlpaal in online verbondenheid met elkaar gevierd.
Dit jaar gaan we het live vieren: een groep
van acht jongeren uit Sf. Gheorghe en vier
volwassenen, onder wie de predikante
Agnes Péterfi, brengt een bezoek aan onze gemeente. De jongeren zijn nieuwsgierig naar ons en wij naar hen. Met een
leuk en zinvol programma willen we generaties en fysieke grenzen overbruggen en
nagaan welke overeenkomsten ons binden
en welke verschillen we kunnen overbruggen. Mooie bijkomstigheid is dat ook onze
stad feestviert: 900 jaar stadsrechten voor
Utrecht.

Zaterdag 1 oktober
Sight seeing Utrecht met gastgezinnen.
Beklimmen van de Dom.
’s Middags bereiden jongeren uit
Sf. Gheorghe en de Klub-jongeren gezamenlijke de dienst op 2 oktober mee
voor.
Avondeten bij gastgezinnen.

De werkgroep partnercontact stelde
een mooi programma samen:

Zondag 2 oktober
Welkomstdienst in de Geertekerk;
ds. Marthe de Vries gaat voor.
’s Middags bezoek Down Under in het kader van Utrecht 900 jaar.
’s Avonds samen rijsttafelen en film kijken
met Utrechtse jongeren.

Vrijdag 30 september
Aankomst gasten bij de gastgezinnen.

Maandag 3 oktober
Kanoën op de Kromme Rijn, bij minder
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weer fietsen.
Avondeten bij gastgezinnen.
Dinsdag 4 oktober
Uitstap naar Schoonhoven en Oudewater,
geschiedenis remonstranten.
Lunch in Schoonhoven.
’s Avonds gemeenteavond die begint met
een gezamenlijke Potlatch maaltijd, waarvoor wij verschillende gemeenteleden vragen om iets mee te nemen. Aansluitend
een divers programma om met elkaar kennis te maken en onze gasten te laten delen
in ons gemeenteleven.
Woensdag 5 oktober
Overdag bezoek aan Amsterdam, o.a.
Rijksmuseum (eregalerij met Uytenbogaert).
Afsluitend eten in Amsterdam.

Vredesweek 17 tot 25 september
Donderdag 6 oktober
Vertrek naar Eindhoven.
Enthousiaste Geertekerkers gezocht!
Om deze uitwisseling te laten slagen, zijn
wij op zoek naar mensen die ons willen
helpen bij een aantal zaken:
•G
 astgezinnen voor de kinderen en de leiding uit Sf. Gheorghe. De kinderen spreken wat Engels, maar Google-translate
doet ook wonderen. Het fijnste is als
twee jongeren samen op een adres kunnen zijn. Dan hebben zij wat steun aan
elkaar.
• Chauffeurs om, indien nodig, te halen en
te brengen.
• B ijdragen voor de Potlatch maaltijd op
dinsdag 4 oktober: wie wil wat koken,
bakken of maken? Van hartige taart tot
pasta salade, van broodjes tot een appeltaart?
• B egeleiders van de verschillende activiteiten. Om te zorgen dat de gastgezinnen
niet de volledige zorg dragen en vooral
ook omdat het leuk is om onze gasten te
leren kennen en Utrecht en Nederland
te laten zien, zoeken wij mensen die het
leuk vinden om met een van de activiteiten mee te gaan.
• S ponsors: om deze reis vanuit
Sf. Gheorghe mogelijk te maken, hebben
wij verschillende fondsen aangeschreven
met een verzoek om steun. Wij hopen dat
dit € 1500 van de benodigde € 2000 op
zal brengen.
Voor de resterende € 500 zoeken wij
sponsors. Vanaf de startzondag is het mogelijk om financieel bij te dragen aan hun
komst, zodat voor hen de kosten betaalbaar blijven.
Sponsoring kan ook door middel van het
uitlenen van onpersoonlijke OV-chipkaarten, liefst met een saldo, om met hen gemakkelijk met het openbaar vervoer te
kunnen reizen. De kaarten ontvangt u na
afloop weer terug.
Opgave voor een of meerdere onderdelen: Tina Geels, c.m.geels@gmail.com,
06-16119206.
Marthe de Vries

Sinds de Russische invasie in Oekraïne realiseren we ons dat vrede in
Europa niet vanzelfsprekend is. Kan de Europese Unie haar rol als vredesproject waarmaken? Wat kunnen Europese burgers doen om bij te dragen
aan vrede? Deze vragen, en nog vele andere, stelt vredesorganisatie PAX
aan de orde in de komende Vredesweek met als thema Generatie Vrede.

Mpho Tutu

PAX heeft voor deze week een landelijk algemeen programma samengesteld. Op
zaterdag 17 september is er in Tivoli Vredenburg een Jongerenberaad en een gesprek
over de toekomst van vrede in Europa.
Op zondag 18 september, van 15.00 tot 17.00 uur, houdt Mpho Tutu van Furth
de jaarlijkse vredesweeklezing in de Domkerk. Op 21 september is er een
bijeenkomst in Tivoli Vredenburg met de vraag ‘Wat is vredesactivisme anno nu?’
Op 24 september kun je in Tivoli Vredenburg
deelnemen aan ‘The Revolution is Female’,
‘Nacht van de Vrede’ en ‘Dansen voor Vrede’.
Voor aanmelding zie www.vredesweek.nl.
Overige activiteiten in Utrecht zijn op deze
website te vinden onder ‘plaatselijke activi
teiten’, maar ook op www.uplr.nl.
Ook de Geertekerk schenkt aandacht aan de Vredesweek. Op zondag 18 september
is er een vredesdienst met ds. Marthe de Vries als voorganger. De collecte zal
bestemd zijn voor het werk van PAX. Na de dienst ontvangen kerkgangers de
Vredeskrant. Dit jaar is er geen Geertecafé na de dienst. Maar voor de boeiende
vredesweeklezing ’s middags in de Domkerk kunt u zich aanmelden.
PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd
werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.
Meer informatie op www.paxvoorvrede.nl.
Pauline Huidekoper en Iris Wevers,
Vredesgroep RGU
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In memoriam

Ruth Gerhilt van der Hoek –
Scheuer
Het begin van het leven van Gerhilt van
der Hoek is getekend door de verschrikkelijke en turbulente jaren rond de oorlog, het nazisme en later als jong meisje
de vlucht voor de Russen door een kapotgeschoten land.
Maar uiteindelijk brachten al die ontwikkelingen haar ook iets moois: door zomerkampen voor kinderen uit Europa,
voor verzoening en vrede, leerde zij via
haar broer Wim van der Hoek kennen.
En zo kwam Gerhilt voor haar huwelijk
naar Nederland. Ze streken neer in Zeist,
waar Wim voor TNO werkte.
Omdat Wim remonstrants was, sloten zij
zich aan bij de Geertekerk, waar zij beiden actief werden. Gerhilt jarenlang als
contactlid en als zeer betrokken en enthousiast lid van de cantorij. Zij genoot
van het zingen.
Gerhilt was een heel lieve en beschei-
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den vrouw. Zij heeft haar leven gericht
op haar gezin: haar man en haar drie kinderen, twee dochters en een zoon. Altijd attent en aandachtig, zelfs toen in
de laatste jaren haar geheugen langzaam
achteruit ging. Door een ongelukkige val
moest zij haar huis verlaten en werd zij
verpleegd in Breda, bij een van haar dochters. Het bleek de voorbode van het einde: op 27 juni is zij overleden, 85 jaar oud.
Auke Sjoerds Hoekstra
Auke groeide op in een huisartsengezin
in Maarssen. Na zijn studie in Groningen
keerde hij terug naar Maarssen waar hij
de praktijk van zijn vader overnam en tot
zijn pensionering in het oude doktershuis
bleef wonen. Aanvankelijk alleen, maar later deed hij de praktijk samen met zijn
vrouw Wija. Ze kregen drie zoons: een
vrolijk, hecht gezin.
Auke was van gedegen protestantse huize. Nog altijd mocht hij graag de liederen

en psalmen zingen. De liefde voor taal,
voor rijm- en woordgrappen speelden
daarbij een grote rol. Via Wija, zijn vrouw
en dochter van ds. Nienhuis, kwam hij
in aanraking met de remonstranten. Ze
trouwden in de Geertekerk en ook zijn
afscheid was in de Geertekerk. Auke zelf
balanceerde vaak een beetje op de rand:
soms verbonden – zoals in het afgelopen
jaar als lid van de kring in de Vechtstreek
– soms niet. Hij had zijn eigen spiritualiteit, sterk verbonden met de natuur, zoals in zijn tuin thuis aan de Heuvellaan in
Oud Maarssen of in zijn geliefde bergen
in Zwitserland.
Begin juli bleek Auke ineens ongeneeslijk
ziek. Bewust van wat komen ging, heeft
Auke in een intense periode afscheid van
het leven genomen. Op 11 augustus is hij
overleden, 86 jaar oud.
Marthe de Vries

Jeugd

Activiteiten voor alle leeftijden
Voor de jeugd starten we in september ook met een bruisend nieuw seizoen.Voor alle leeftijden hebben we
activiteiten.

Crèche

den de kinderen vertrouwd gemaakt met
de kerkdienst: het gezamenlijke begin met
de gemeente in de kerk, het bijwonen van
de doop en soms het avondmaal. Hoogtepunten zijn het kerstspel door de kinderen van het verteluur op Kerstavond en de
Palmzondagdienst.
Data voor het verteluur: 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; 2 juli,
afscheid verteluur.
Informatie en opgave: Jacoline Kroon,
jmmkroon@gmail.com, 06 49 96 16 28.

Gezamenlijke startdag

Voor de allerjongsten is er tijdens de
zondagsdiensten crèche. Om beurten
passen ouders op, aangevuld met een
aantal andere mensen uit de gemeente. Het
geeft jonge ouders de gelegenheid om zelf
ook in de dienst aanwezig te zijn.
Om deze oppas geregeld aan te bieden en
om het verantwoord te doen, zijn we op
zoek naar versterking. Wie wil een paar
zondagen per jaar de crècheleiding helpen?
We zouden er heel erg blij mee zijn.
Data voor de crèche: 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.
Informatie en opgave: Petra Sloot,
petrasloot7@hotmail.com, 06 41 47 44
93.

Het seizoen voor het verteluur en de crèche openen we met een startdag voor alle
betrokken kinderen en ouders. Op 4 september verzamelen we om 15.30 uur in
het Gagelbos (Gageldijk 104). Er zijn spelletjes (boompje verwisselen!), lekker eten
en drinken en tijd om elkaar weer te zien
en te spreken.
Voor iedereen die meedraait of zou willen
meedraaien in de crèche of het verteluur,
zullen we ook het programma voor dit jaar
delen en toelichten.
Alle ouders en kinderen zijn van harte
welkom! Opgeven bij Petra Sloot (crèche,

petrasloot7@hotmail.com) of Jacoline
Kroon (verteluur, jmmkroon@gmail.com).

Klub
Wanneer de kinderen afscheid hebben
genomen van het verteluur, is er de Klub
voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We
komen een aantal keren gedurende het
jaar bij elkaar, meestal op zondagavond,
dan eten we ook met elkaar. En we ondernemen, mits corona het toelaat, een aantal
activiteiten. Dit jaar hebben we de Klub te
water gelaten in Nieuwkoop: lekker zeilen
op de Nieuwkoopse Plassen en aansluitend
pannenkoeken eten in de remonstrantse
kerk van Nieuwkoop. Een mooi plan is om
oliebollen te bakken op Oudejaarsdag voor
opvanghuizen in Utrecht. Corona gooide
steeds roet in het eten, maar we hopen dat
dit jaar echt te doen.
De eerste helft van dit jaar staat in het teken van de komst van acht jongeren uit onze partnergemeente in Roemenië. Van 30
september tot en met 6 oktober zijn zij bij
ons te gast. De dienst van 2 oktober staat
in het teken van deze ontmoeting en zal
door de jongeren van de Klub mede worden voorbereid.
Informatie en opgave: Marthe de Vries,
marthedevries@dds.nl, 06-22325913.
Marthe de Vries

Verteluur
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is het
verteluur, waar ze op een speelse wijze kennismaken met de bijbelverhalen,
waaronder de grote feesten. We verwerken de verhalen op heel verschillende manieren: door te knutselen, toneel
te spelen of een spel te doen. Ook wor-
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Een bewogen geschiedenis
Aflevering 9: Houvast
Aan de hand van het boek ‘Spoken in het stadhuis’ – met twintig verhalen op prominente plekken in Utrecht – neem ik
deze zomer mijn zoon mee op een historische reis door Utrecht. Uiteraard belanden we op het Domplein en beklimmen we de Domtoren. Onderweg verhaalt onze gids over een warme zomerdag op 1 augustus 1674. Een hete zomer
maakt plaats voor koeler weer, aangekondigd door onweer. Maar die dag is alles anders. Het begint vervaarlijk te waaien en een storm raast over Utrecht. De storm – die later de naam ‘Het Schrickelik Tempeest’ zal krijgen – mondt uit in
een tornado. Kranten schrijven in die tijd van hagelstenen zo groot als babyhoofden, bomen worden uit de aarde gerukt
en boten worden uit het water getild door de wind. De Domkerk loopt de meeste schade op. Het middenschip stort
volledig in. Maar ook andere kerken verliezen hun torenspitsen: de Buurkerk, de Pieterskerk, de Agnietenkerk. Ook de
torenspits van de Geertekerk moet het ontgelden, net als vele bomen bij de Geertekerk. In deze aflevering staan we
stil bij de vraag: wat houdt een kerk overeind? Wat heeft de Geertekerk gedragen door de tijd?
ten worden gerepareerd. In 1721 wordt de
torenspits vervangen.

Opbouwen met dezelfde stenen
De dragers van de Geertekerk nodigen ons
uit om stil te staan bij het mysterie achter
het begin van de huidige kerk. Dat is nog altijd in nevelen gehuld. Zeer waarschijnlijk is
de kerk in het midden van de 13e eeuw van
buiten naar binnen de stadsmuren gehaald.
Die dertiende-eeuwse kerk was een zaalkerk, bestaande uit een groot rechthoekig
gebouw van tufsteen. De kerk was even
hoog en groot als het huidige middenschip
en binnen de muren weer opgebouwd met
zeer waarschijnlijk dezelfde tufstenen als

Dragers
Een paar dagen na ons bezoek aan de
Domtoren valt mijn oog op een bericht
van het KNMI op de sociale media, waarin verwezen wordt naar de verwoestende storm uit 1674. Uit onderzoek in 2016
blijkt dat de storm is veroorzaakt door een
zogenaamde boog-echo. ‘Deze gebeurtenis werpt zijn schaduw vooruit; een herhaling van een dergelijke frontpassage over de
huidige randstad zal desastreus zijn.’ Dat de
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spits van de Geertekerk ook geveld werd
door deze boog-echo, is niet moeilijk te
verklaren. Na de reformatie verandert
de kerk verschillende keren van functie.
Rond 1621 – vijftig jaar voor ‘Het Schrickelik Tempeest’ – bevindt het gebouw zich in
slechte staat. Het dak moet worden gestut
wegens instortingsgevaar. Honderd jaar later zijn er opnieuw grote problemen. De
dragers van de kerk – de pilaren – zijn verzakt en ook het dak en het houtwerk moe-

Torenspits van de Jacobikerk

de oude kerk. Het bouwen van een nieuwe kerk was immers een kostbare zaak.
In mijn gedachten zie ik bouwvakkers met
bergen stenen sjouwen, op bootjes laden
en naar de overkant van de singel slepen
om daar weer te beginnen met de opbouw.
Ik probeer uit te vinden hoe lang dit proces
geduurd moet hebben, maar slaag er niet in
hier iets over terug te vinden. Wel is duidelijk dat tegen het eind van de 13e eeuw de
toren aan het geheel is toegevoegd.

Uitbreidingen
Aan het begin van de 14e eeuw wordt de
kerk uitgebreid met een dwarsschip en een
koor. Later die eeuw worden zijbeuken gemaakt door de buitenmuren tot pilaren te
verbouwen. De doorgangen tussen de pilaren krijgen rondbogen om het bovenliggende metselwerk te kunnen dragen. In de 15e
eeuw krijgt de kerk haar definitieve vorm.
De zijbeuken worden voorzien van portalen, er wordt een sacristie gebouwd en de
toren krijgt aan beide zijden kapellen. De
nieuwe sacristie wordt voorzien van een
kruisgewelf van steen. De kraagstenen die
de ribben van het gewelf ondersteunen
worden uitgevoerd in de vorm van gezichten. Deze zijn nog steeds te zien.

Canneman
Naderhand maakt de Geertekerk nog twee
ingrijpende verbouwingen door. De eerste

vindt plaats in de periode 1859-1864. De
belangrijkste wijziging is dat de openingen
tussen de pilaren, die de afscheiding vormen tussen het middenschip en de zijbeuken, worden dichtgemetseld. Zo ontstaan
er muren tussen de verschillende ruimten.
Daglicht bereikt het schip alleen nog via
dakkapellen. De meeste tufstenen pijlers
uit de Middeleeuwen worden gesloopt.
De restauratie biedt weinig soelaas en de
kerk raakt in 1930 buiten gebruik. Totdat
er in de periode 1954-1956 een grootschalige restauratie plaatsvindt onder lei-

ding van de architecten Canneman en Verheus. Aan de hand van oude tekeningen en
prenten beginnen ze aan een grootschalige
operatie om de kerk weer terug te brengen naar de situatie van net voor 1859. De
muren tussen middenschip en zijbeuken
worden ongedaan gemaakt, er komt een
muur tussen de entree van het gebouw
en de kerkruimte en er komt een nieuwe
kap op de kerk. Ook wordt een deel van
de zijbeuken van de rest van de kerk afgescheiden door middel van een houten hekwerk met glas. Zo worden verschillende
gebruiksruimten gecreëerd.
Aan deze grootschalige verbouwing worden we nu nog herinnerd als we voor de
koffie/thee verwezen worden naar de
Canneman-foyer. Dankzij deze architect
mogen we ons wekelijks wanen in een kerk
uit de 19e eeuw en ons gedragen voelen
door de bewogen geschiedenis van deze
kerk. Een verhaal, dat wel een plek had verdiend in een kinderboek over de Utrechtse
geschiedenis.
Gerard van den Berg
Bronnen
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/zomerstorm-van1674-domkerk-utrecht-stort-in
https://www.oud-utrecht.nl/images/pdf-bestanden/Jaarboek/Jaarboek2016.pdf
Kerken Kijken Utrecht
Knipselmap Geertekerk
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Uit de kerkenraad…
Vergadering 15 juni
De laatste kerkenraadsvergadering voor de
zomervakantie vond plaats op 15 juni 2022.
Met zomerse temperaturen buiten en de vakanties in het vooruitzicht was de sfeer opgetogen. Dat kwam ook doordat er goed
nieuws was met betrekking tot de vervulling van openstaande vacatures in de kerkenraad. Naast de zoektocht naar een (of
meer) opvolger(s) van de penningmeester
zijn we immers op zoek naar vertegen
woordigers voor een aantal commissies.
Het betreft de stuurgroep wijkorganisatie,
de diaconie, de programmacommissie en
de nieuwe commissie communicatie en PR.
De gesprekken die de voorzitter en de pre-

dikanten met mogelijke kandidaten hebben gevoerd stemmen tot enig optimisme.
Waarschijnlijk krijgt ook de groep kosters
versterking. Op termijn zal Wendela Schenk
haar portefeuille personele zaken overdragen aan iemand anders. Wendela is gevraagd
een werkgroep spiritualiteit op te starten,
in het verlengde van de activiteiten van
Florus Kruijne op dit vlak in het verleden.
Verder hebben we uitgebreid gesproken
over wat er allemaal komt kijken bij een
kerkenraadslidmaatschap. Dit was ook een
thema op onze beleidsdag op 7 mei 2022.
Is het te behappen? Zouden er taken af
kunnen? Kunnen we zaken anders organiseren? Heel wat vragen, waar op dit mo-

ment nog geen antwoorden op zijn.
Uit de mondelinge verslagen van de vertegenwoordigers van de commissies is
nog vermeldenswaardig dat het gelukt is
een autodienst op te zetten voor twee
Oekraïense kinderen, zodat zij vanuit hun
opvanglocatie in Kanaleneiland naar hun
school in Ondiep konden gaan.
Tot slot heeft de programmacommissie
weer geweldige plannen voor het komende seizoen, dat misschien wel heel swingend gaat worden!
Henny Wind, secretaris

Oproep

Informatie- en boekentafel zoekt vrijwilligers
Het kan niemand ontgaan: zodra je
op zondag de Geertekerk in komt,
zie je in de hal de informatie- en
boekentafel. Na bijna elke dienst is
er een vrijwilliger aanwezig en is
iedereen welkom voor informatie,
folders en boeken, of gewoon voor
een praatje.
Veel mensen kennen ons vanouds als ‘de
boekentafel’, waar zeker in de tijd vóór
internet de verkoop van (remonstrantse)
boeken een belangrijke service was. Dat
doen we nog steeds, maar in de laatste jaren is daarnaast de ontvangst- en informatiefunctie van de tafel steeds belangrijker
geworden. Steeds vaker is degene achter
de tafel een eerste aanspreekpunt voor belangstellenden die meer willen weten over
de Geertekerk en de remonstranten. Zo
ontmoeten we bijvoorbeeld mensen die we
later terugzien als nieuwe leden en vrienden. We vinden het belangrijk om hen welkom te heten en aandacht te hebben voor
ieders verhaal en vragen. En als iemand een
vraag heeft die wij niet kunnen beantwoorden, gaan we graag op zoek naar iemand
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koop die we geschonken krijgen van kerkleden.

die dat wel kan. De boeken en brochures
zijn een leuk aanknopingspunt om te vertellen wat actueel is binnen de RGU en landelijk. Naast nieuwe boeken verkopen we
ook ansichtkaarten en cd’s van onze kerk
en hebben we diverse brochures en een
informatiepakket om ter informatie mee
te geven aan mensen. Daarnaast zijn er op
bescheiden schaal tweedehands boeken te

De groep vrijwilligers die zich inzet voor de
informatie- en boekentafel is inmiddels helaas nogal geslonken. Om door te kunnen
gaan hebben we dringend nieuwe mensen
nodig. Het is ontzettend leuk en gezellig
vrijwilligerswerk dat veel voldoening geeft,
voor wie belangstelling heeft voor het verhaal van de ander die bij de tafel langskomt.
Als je wat kunt vertellen over de remonstranten en de RGU is dat handig, maar dat
valt eenvoudig te leren. De informatietafel vraagt geen grote tijdinvestering. Het
is voldoende om gemiddeld eens in de zes
weken rond de zondagmorgendienst aanwezig te zijn.
Als dit je aanspreekt, meld je dan aan als
vrijwilliger! Oudgedienden zijn welkom,
daarnaast zouden we het fijn vinden als er
ook jongere mensen mee zouden doen als
‘gezicht’ van de Geertekerk. Wij kunnen
zeker drie à vier mensen gebruiken, maar
meer mag ook. We horen graag van je.
Alkelien Ignatius, gakjes@hccnet.nl

Wijkorganisatie

Kijk op de wijk, september
Onlangs hebben we Paulies de Groot
verwelkomd als nieuw lid van de stuur
groep wijkorganisatie. Zij stelt zich hier
voor:
“Sinds 2005 ben ik lid van de Geertekerk. Ik mag nu deel gaan uitmaken van
de stuur
groep wijkorganisatie en na-

mens deze stuurgroep van de kerkenraad.
Sinds ik in Zeist woon – inmiddels bijna 2,5
jaar – ben ik centraal contactlid voor de
regio Zeist en omstreken. Ook heb ik in
2021 mogen meehelpen met het organiseren van het samengaan van de remonstrantse gemeenten Utrecht en Schoonhoven. Een bijzonder proces dat zich grotendeels afspeelde in coronatijd, dus online, en
dat zo voorspoedig verliep dat de gewenste
einddatum van 1 januari 2022 ook echt gehaald werd.
Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en vier
kleinkinderen, met wie ik tot mijn grote
vreugde veel contact heb.
In mijn werkende leven ben ik ruim 30 jaar
rechter en tuchtrechter geweest. Sinds vier
jaar ben ik met pensioen, maar af en toe
werk ik als rechter-plaatsvervanger nog
mee aan (civiele) vonnissen.

Ik ben heel benieuwd wat de stuurgroep,
de kerkenraad en ik elkaar over en weer
gaan brengen.”
Anne van den Hout,
lid stuurgroep wijkorganisatie

Oproep

Bedrijfshulpverleners gevraagd
ding te hebben, zijn er meer mensen nodig.
Iets voor u? Misschien hebt u via uw werkgever of beroepsuitoefening al de mogelijkheid om eerste hulp te verlenen. Dat horen we graag, want dan zouden we u in het
rooster kunnen opnemen.

Enige tijd geleden heeft de kerkenraad het
nieuwe calamiteitenplan voor de Geertekerk goedgekeurd. Dit beschrijft procedures die gevolgd moeten worden bij calamiteiten en soms ook om calamiteiten te
voorkomen. Dit betekent onder meer dat

we bij kerkdiensten en andere grote bijeenkomsten mensen inroosteren die ervoor
zorgen dat alles veilig verloopt en dat er zo
nodig ‘eerste hulp’ kan worden verleend.
Inmiddels zijn de eerste bhv’ers opgeleid en
gecertificeerd. Maar om voldoende sprei-

Voor mensen die belangstelling hebben,
maar nog niet de opleiding gedaan hebben
om bedrijfshulpverlening te bieden, bestaat
er een korte cursus. De theorie leert u via
e-learning en daarnaast zijn er enkele dagdelen met praktijkles. Jaarlijks is er een terugkomdag om uw kennis op peil te houden. De kosten van deze cursus worden
uiteraard vergoed door de Remonstrantse
Gemeente Utrecht.
Doet u mee? Aanmelden kan bij Adri
Onnekink per e-mail adrionnekink@ziggo.nl
of via 06 – 140 247 18.
Alvast hartelijk dank!
Adri Onnekink, kerkenraad gebouwbeheer
Arie Noordermeer, hoofd BHV Geertekerk
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GroeneGeert

Eekhoorn versus marshmallow
Tijdens het lezen van de krant hoorde ik twee WhatsApp-berichten binnenkomen. Met twee kinderen op vakantie en
een zoon die regelmatig een foto van onze jongste kleindochter stuurt, kon ik me niet bedwingen…. Ik pakte meteen mijn telefoon, terwijl ik mij heb voorgenomen er bewust mee om te gaan. Ik kon de verleiding niet weerstaan.
Herkent u dat?
laars, toen ze ontdekten dat als we niet alle
granen en zaden direct opaten, ze overhielden om het volgende jaar te zaaien. Meer
zoals de eekhoorntjes! En mensen bouwden kathedralen die de architecten nooit
af zouden zien.
Op de grote vellen papier die in het
Groene Weekend (mei jl.) door bezoekers
zijn volgeschreven, kun je daarvan – naast
veel praktische tips – iets terug zien in de
tip: ‘koop spullen die je zo mooi vindt, dat
je ze je hele leven wilt houden en eigenlijk
!
nog langer’

Door dit voorval dacht ik aan het boek ‘De
goede voorouder’ van Roman Krznaric met
de ondertitel: ‘Langetermijndenken voor
een kortetermijnwereld’. Hij beschrijft hoe
kinderen reageren op een marshmallow
voor hun neus. Als ze er gedurende een afgesproken tijd niet van snoepen, krijgen ze
er nóg één. Dan worden ze alleen gelaten.
Hun neusjes ruiken de marshmallow en ervan afblijven is héééél moeilijk. Ze moeten
hun ‘verlangen naar…’ uitstellen voor een
beloning op lange termijn. Hun non-verbale reactie is geweldig. Als u wilt lachen of
op zijn minst gniffelen, moet u eens kijken
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naar een YouTube-filmpje hierover op internet. En dan de eekhoorns: zij verstoppen in de herfst ‘nootjes’ in de grond om
’s winters ook eten te hebben, een voorraadje voor ‘later’.
Krznaric betoogt dat wij in de 21e eeuw
meer van de ‘korte termijn’ zijn geworden.
We willen alles nu! Hij bepleit een verandering in denken. Van korte termijn, tirannie
van de klok en digitale afleiding naar lange
termijn en kathedraal denken. ‘Denk zeven
generaties vooruit’, schrijft hij.
Een hele grote stap in het ‘langetermijndenken’ maakten mensen, jagers en verzame-

Mensen blijken dus te kunnen veranderen
van kortetermijndenken naar langetermijndenken en weer terug naar korte termijn.
We kunnen vast ook weer naar de lange
termijn. De diaconale commissie wil daar
een impuls aan geven, onder andere door
vaker een column te schrijven met het thema GroeneGeert (onze Geertekerk is immers ook een ‘kathedraal’) en het organiseren van een serie Klimaatgesprekken (zie
Diaconale Geluiden op pag. 22).
Namens de diaconale commissie,
Beppie van der Waal
(NB ik ga ook eekhoornoefeningen doen)

Bijeenkomst

Startavond Jonge Remonstranten
van de Geertekerk

We nodigen iedereen graag uit voor een
avond met elkaar in de kerkzaal van de
Geertekerk. We starten met koffie en
thee. Daarna leggen dominees Claartje
en Marthe ons wat mooie vragen voor en
praten we met elkaar. We eindigen met
een borrel. Vorig jaar hadden we een vergelijkbare avond, waar we warme herinneringen aan bewaren. We hopen dat veel
van jullie aanwezig kunnen zijn! Als je nog

niet zoveel mensen kent, is dit ook een
fijn moment om daar verandering in te
brengen.
Datum: dinsdag 6 September
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Plaats: kerkzaal

Schrijfactie
Amnesty
International
op zondag
11 september
De Marokkaanse kritische
onderzoeksjournalist
Omar Radi kreeg in maart
2022 in hoger beroep te
horen dat zijn celstraf van
zes jaar blijft staan. Eerder kreeg hij
die straf opgelegd op beschuldiging
van spionage en verkrachting. Dat
gebeurde na een buitengewoon oneer
lijk proces waarbij belangrijke ge
tuigenissen en bewijsmateriaal voor
Radi’s verdediging werden verworpen.
Volgens de Marokkaanse autoriteiten
zou Radi geld van buitenlandse inlich
tingendiensten hebben ontvangen. Dat
ging echter om onderzoeksbeurzen
voor zijn journalistieke werk. Radi
ontkent dat er sprake was van
verkrachting. Beschuldigingen van sek
sueel geweld moeten goed worden
onderzocht en daders moeten voor de
rechter worden gebracht. Dat moet
in een eerlijk proces gebeuren. In zijn
geval is dat niet gebeurd.

Laat even weten of je komt aan Roosmarijn
Luiken: roosmarijnluiken@gmail.com.

Autodienst
Het is mogelijk
om de autodienst in
te schakelen.
Is het voor u niet zo gemakkelijk om
naar de zondagse kerkdienst te komen?
Dan kunt u gebruik maken van de autodienst.
Neemt u daarvoor contact met mij
op door een mailtje te sturen naar
judithmoesman@gmail.com of te bellen
naar 030 785 10 19. Ik zal u dan in contact
brengen met een chauffeur.

We vragen per keer een kleine vergoeding: € 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

Na afloop van de kerkdienst op
11 september (startzondag) kan in het
kader van de Amnesty schrijfactie een
brief worden getekend die gericht is
aan de minister van Justitie in Marokko.
Wij roepen hem op de veroordeling
wegens spionage te vernietigen en de
beschuldiging van verkrachting in een
eerlijk proces te onderzoeken.
Werkgroep Amnesty International
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Diaconale Geluiden en collectes
Zomerlunch
Op zondag 3 juli organiseerde de diaconie,
samen met ‘Welkom in Utrecht’ de eerste
zomerlunch. De bedoeling was om bij je
thuis voor een aantal asielzoekers/statushouders een lunch te serveren. Het aantal
opgaven was beperkt: zeven, waarbij één
bezoek helaas mislukte. Maar het begin is
er. We zijn zeker van plan om hier een vervolg aan te geven en er een jaarlijkse traditie in de Geertekerk van te maken!
Zie pagina 23.

Opbrengsten collectes in de
afgelopen maanden
1 mei Gered Gereedschap € 412,30
5 juni Pauluskerk
€ 970,85
(wordt door de diaconie verdubbeld!)
Namens de ontvangers: hartelijk dank!

Bloemengroet
In Kamp Zeist bevindt zich (ook) een detentiecentrum waar vreemdelingen (vrouwen en hun kinderen) worden gehuisvest
die het land moeten verlaten. Sinds 2005
wordt er door in totaal 35 kerkgemeenschappen wekelijks een bloemengroet gebracht aan de gedetineerden, als teken van
verbondenheid. Op 24 september is het
weer de beurt aan de Geertekerk om een
bloemengroet te verzorgen, betaald door
de diaconie, door ons allen eigenlijk.

mer voor vluchtelingen, waar iedereen welkom is.
18 september: Vredeszondag en daarom
collecteren we traditiegetrouw voor PAX,
de organisatie die zich al 70 jaar inzet voor
vrede in conflictgebieden.
2 oktober: OMDUW, diaconale groep van
20 kerken voor mensen aan de rand van
onze Utrechtse samenleving.

9 oktober: Coming Out Zondag: we collecteren voor de Russian LGBT Network/
Российская ЛГБТ-сеть, een Russische
LGBT-organisatie die LGBT’ers in Rusland
bijstaat, maar ook maatschappelijk actief is.

Klimaatgesprekken
Komende collectes
4 september: Villa Vrede, inmiddels waarschijnlijk welbekend, de Utrechtse huiska-
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Tijdens het Groene Weekend in mei deelden bezoekers veel praktische tips voor
een kleinere voetafdruk. Tips over kleding,

persoonlijke verzorging, spullen en voeding
kwamen voorbij, zoals: doe restjes groente in de vriezer en maak er een voedzame
soep van. Er werden ook tips tegen verspilling gedeeld: vang je douchewater op om je
toilet mee door te spoelen. Ook voor reizen blijkt er veel mogelijk voor een gezondere planeet. Steeds duidelijker wordt dat
we goed na moeten denken over keuzes
die we maken, ook de dagelijkse keuzes.
De diaconale commissie geeft daaraan een
impuls door klimaatgesprekken te organiseren. Onder leiding van getrainde coaches
ontdekt u welke impact keuzes hebben en
wat zwaar of minder zwaar weegt. Rob
en Marijke (Utrecht) en Hans en Beppie
(Schoonhoven) hebben al meegedaan.
Vraag hen eens naar hun ervaringen!
De gesprekken vinden plaats op woensdag
12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en
21 december 2022 vanaf 20.00 uur in de
Geertekerk. Houdt voor meer informatie
de website, facebook enz. in de gaten.
De kosten bedragen 45 euro voor de reeks
gesprekken, inclusief een map en een boekje. De diaconie betaalt de kosten voor leden en vrienden van de RGU. Maximaal
acht personen kunnen meedoen, zo nodig
aangevuld met mensen van buiten de gemeente. Aanmelden kan bij Mary Kuiper
via diaconie@geertekerk.nl.
Namens de diaconale commissie,
Hans Commenée en Beppie van der Waal

Adressen en colofon

Zomerlunch
Op zondag 3 juli organiseerde de diaconie in samenwerking met Welkom in Utrecht haar
eerste zomerlunch. Wij hadden ons opgegeven. Best spannend eigenlijk om wildvreemden in je huis voor de lunch te ontvangen. We hadden wel bedacht dat we in ieder geval
LGBTI+’ers wilden ontvangen. Voor mensen die nieuw zijn in Nederland zou het best
moeilijk kunnen zijn om bij een mannenstel te gaan eten en bovendien hadden wij niet
zo’n zin in ‘gedoe’.

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
werkdagen: maandag t/m donderdag
E: marthedevries@dds.nl
T: 06 22325913 (voor contact graag de
voicemail inspreken)
Ds. Claartje Kruijff
werkdagen: dinsdag t/m donderdag
E: claartjekruijff@ziggo.nl
T: 06 41526666 (voor contact graag
mailen of voicemail inspreken)

Een paar dagen tevoren hoorden we dat
Ivan en Igor bij ons zouden komen eten.
Dat dat een Russisch mannenstel is, maken de namen direct duidelijk. Het leek gemakkelijk om via de app in het Engels te
communiceren met hen. Russisch spreken
we (helaas) niet. Maar Ivan spreekt geen
Engels en zodoende was hij aangewezen op
Google Translate. Dan tóch maar over op
het Nederlands.
Na wat onwennig voorstellen moesten
naar goed Oost-Europees gebruik natuurlijk eerst de schoenen uit. De lunch kon
beginnen. Echt grote eters waren onze
gasten niet: wat soep en brood was wel
voldoende. De tafel stond vol met allerlei

heerlijks, maar het opeten was misschien
iets té spannend.
Het gesprek was geanimeerd en levendig.
Zij vertelden over te verwachten dingen,
zoals het rondslepen met vluchtelingen
waarover we dagelijks op het nieuws horen. Direct kwamen ook al behoorlijk persoonlijke dingen aan de orde, zoals hoe onze families tegenover onze relatie met een
man stonden en hoe bij hen nu het contact met broers en zussen is. We hoorden
hun ervaringen als mannenstel in Rusland
en Kazachstan, maar vooral hun ervaringen met dat lastige Nederlands. Ze deden
daarmee erg hun best, ronduit aandoenlijk.
En gelukkig bleek Ivan al zo goed in Nederland gedrild te zijn dat hij buiten ging roken. We vonden het ook erg leuk om te
zien hoe een mannenstel uit een cultuur
waar homoseksualiteit moeilijk ligt met elkaar omgaat.
Bij het afscheid stelden we voor nog eens
af te spreken. Het ontroerende commentaar van Ivan daarop: dat vind ik écht leuk!
Gaat wat ons betreft zeker gebeuren.

Ds. Lense Lijzen
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
E: lensejlijzen@gmail.com
T: 06 40070518 (voor contact graag
mailen of voicemail inspreken)
Vertrouwenscontactpersonen
E: vertrouwenscontactpersonen
@geertekerk.nl
Marieke Fonk T: 06 40845708
Piet van Leeuwen T: 06 10126466
Diaconale Commissie
Mary Kuiper
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL69TRIO0379701804
t.n.v. Penningmeester Diaconale
Commissie RGU
Redactie Geertebrief
Barbara Schouten, Gerard van den
Berg, Hans van der Waal, Ineke
Ludikhuize, Jan van Aller, Maaike
Hoffer. Eindredactie: Trudy Schreuder
Goedheijt
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-Out: Jos Verdegaal, Houten
De volgende Geertebrief verschijnt 22 oktober 2022. Kopij
inleveren uiterlijk op maandag
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Rinus Gerlofsma en Hans Commenée
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Kerkdiensten

Bij de kerkdiensten
Startzondag 11 september

Dienst van de Klub samen met de
jongeren uit onze partnergemeente,
zondag 2 oktober

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang om 10.30 uur
4 sept ds. Marthe de Vries
11 sept ds. Lense Lijzen
Startzondag
Verteluur/crèche
18 sept ds. Marthe de Vries
Vredeszondag
25 sept ds. Claartje Kruijff
Vredeszondag en Woord en tafel
2 okt ds. Marthe de Vries
Verteluur/crèche
9 okt ds. Lense Lijzen
Coming Out Sunday
16 okt ds. Claartje Kruijff
Verteluur/crèche
23 okt ds. Marthe de Vries
Woord en tafel

Op deze zondag start het nieuwe seizoen
van onze gemeente. Een sprankelend jaar
rond het thema ‘Wat draagt je?’. Dit is
ook het motto van deze dienst, waarin
ds. Lense Lijzen voorgaat. De cantorij
verleent haar muzikale medewerking.
’s Middags wordt het seizoen feestelijk
afgetrapt in Schoonhoven met een
oecumenische buitendienst, eveneens
onder leiding van ds. Lense Lijzen.
De startzondag in Culemborg vindt een
week eerder plaats, op 4 september, onder leiding van ds. Marijke Rosen Jacobsonvan Dam.

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 pagina 12.

Vredeszondag, 18 september

Coming out Sunday, 9 oktober

De diensten in de Geertekerk zijn online
mee te beleven via https://live.geertekerk.nl.

Remonstrantse werkgroep
West-Betuwe
Evangelisch Lutherse Kerk,
Achterstraat 2-4, Culemborg
Aanvang om 10.30 uur
4 sept	ds. Marijke Rosen Jacobsen-van Dam
Startzondag
2 okt ds. Koen Holtzapffel

Remonstranten Schoonhoven
Kruispoortstraat 8, Schoonhoven
Aanvang 10.00 uur
11 sept ds. Claartje Kruijff
Startzondag en Woord en tafel
25 sept ds. Els de Bijll Nachenius
9 okt ds. Jan Douwes
23 okt ds. Gerdienke Ubels
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Van 17 tot en met 25 september wordt
de vredesweek gehouden rond het thema
‘Generatie vrede’. Vredesorganisatie PAX
wil zoeken naar nieuwe verbintenissen tussen mensen in een land dat heel divers is
geworden. Ontmoeting speelt een cruciale
rol om vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk te maken.
De vredeswerkgroep werkt het thema verder uit voor de dienst die ds. Marthe de
Vries zal leiden.

Coming Out Day is jaarlijks op 11 oktober. Wij vieren onze jaarlijkse Coming out
Sunday op 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.
Wil je mee voorbereiden? Geef je op bij
ds. Lense Lijzen, die deze dienst zal leiden:
lensejlijzen@gmail.com.

