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Van de redactie

Loslaten

‘Geen woord teveel’ dat was het thema van de kerkdienst op zondag  
25 september. Claartje Kruijff, Maarten van der Bijl en het kamerkoor na-
men ons mee met weinig woorden, in stiltes, muziek en beeld. 
Het kwam aan op het loslaten van onze liturgische gewoontes.
Geen woord teveel, dat zou wel een uitdaging kunnen zijn voor een  
Geertebrief. We kunnen er eens een ballonnetje over oplaten. Maar nu doen 
we het met het thema Loslaten. 

Claartje Kruijff neemt ons mee in haar ervaringen rond loslaten. Geen  
gemakkelijk proces, maar soms ook bevrijdend. Ze vertelt hoe het uiteinde-
lijk ook kan leiden tot ‘anders vasthouden’. 
Verschillende mensen deelden met ons hun ervaringen over loslaten. 
Henny Wind moest afscheid nemen van werk, van haar geliefde en van haar 
woonplek. Zij ervaart het niet alleen als verlies, maar krijgt er ook iets voor 
terug.
Dat een crisis ook veel kan brengen laat Erik van Ark zien. Bronnen van  
inspiratie brachten hem dichter bij zijn kern. 
Voor Ingrid Doornbos is het echte loslaten niet het stoppen met haar werk, 
maar het durven kiezen voor een studie theologie. 

Met een knipoog naar het jaarthema van de RGU Wat draagt je? starten we 
een nieuwe rubriek Wat draai jij? Ruben Ros vertelt als eerste welke muziek 
voor hem dragend is. 

In de tiende aflevering van Een bewogen geschiedenis haalt Gerard van den 
Berg verhalen op van mensen die in de geschiedenis van de Geertekerk  
gezorgd hebben voor een koerswending. Ze hebben iets uit hun verleden 
losgelaten en een nieuw geluid laten horen. 

In de herfst, die ook in de natuur een periode van loslaten is, gedenken we 
met Allerzielen de overledenen. En vervolgens komt er weer een tijd van  
belofte als we samen de periode van advent ingaan. Namens de redactie 
wens ik ons allen toe dat het licht ons hoop mag geven. 

Trudy Schreuder Goedheijt
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Thema: Loslaten

Leesrooster, herfst

Tijd van overgang

In de latere herfsttijd wordt in de 
klassieke lezingen een zekere zwaar-
te voelbaar. Het appel op mensen 
wordt indringender. Tegelijk wordt 
duidelijker wat telt, zoals in de  
gelijkenis van de Farizeeër en de  
tollenaar en ook in het verhaal van 
Zacheüs. 

Wie zichzelf kent en een bescheiden plaats 
inneemt, wie er niet bijhoort in de samen-
leving, is juist degene voor wie het nieu-
we leven bestemd is. Ook horen we over 
een zuiverheid die nodig is: wat voor plaats 
is de tempel eigenlijk, een handelshuis 
of plaats van gebed? Wat is dit huis voor 
ons, nu, zouden we elkaar kunnen vragen.                                                                 
Maar uiteindelijk komt er ook weer een 
tijd van belofte als we samen de tijd van 
advent ingaan. 

23 oktober: Lucas 18: 9-14
“Ik dank u dat ik niet ben als de andere 
mensen”, roept de Farizeeër uit die tege-
lijk met de tollenaar bidt in de tempel. Hij 

kaarsrecht vooraan, de tollenaar berouw-
vol achterin. Jezus noemt hem de recht-
vaardige, die zichzelf als minste opstelt.

30 oktober: Lucas 19: 1-10 
Het bekende verhaal van Jezus en de tol-
lenaar Zacheüs die in de boom is geklom-
men. Tussen de mensen durft hij niet te 
staan, maar hij wil de komst van Jezus ook 
niet missen. Uitgerekend onder die boom 
blijft Jezus staan en bij hem wil hij ook 
eten. De omstanders spreken er schande 
van.

6 november: Lucas 19: 41-48  
Geen gemakkelijke kost wanneer Jezus 
huilt om Jeruzalem en zich afvraagt waar-
om ze geen stad van vrede is geworden. En 
tegen de menigte zegt hij: “Mijn huis moet 
een huis van gebed zijn, maar jullie hebben 
er een rovershol van gemaakt.” Over voel-
bare spanning in een tijd van crisis.

13 november: Lucas 20: 27-38
Eindtijd en opstanding zijn de thema’s in 

Jezus’ discussies met de Sadduceeën, een 
politieke en religieuze groep van vooraan-
staande Joden, die niet in de opstanding ge-
loofden. Zij testen Jezus op zijn kijk op dit 
vraagstuk. Belangrijkste les: de God van 
Abraham, Isaak en Jacob is geen god van 
de doden maar van de levenden.

20 november, laatste zondag kerke-
lijk jaar: Lucas 21: 5-19
Jezus schetst hier een tijd van toenemende 
onderdrukking en strijd, een opmaat die de 
mensen moeten ondergaan, als doorgang 
naar een uiteindelijk nieuw leven. Hij pro-
beert hen gerust te stellen en roept op tot 
standvastigheid.

Adventszondagen, 27 november,  
4 december, 11 december en 18  
december: gedichten over ‘licht’ van 
Hans Andreus (zie pag 20).

NB. De lezingen in de diensten kunnen  
afwijken van de hier aangegeven teksten.

Lense Lijzen
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Thema: Loslaten

Anders vasthouden

En trouwens, de wereld staat in brand en 
velen lijden. Het voelde in mijn ogen maar 
wat ongemakkelijk allemaal. Een deel van 
de groep verheugde zich juist om een keer 
in de vijf jaar een reisje over de grens te 
maken. Verschillende standpunten botsten. 

Laat het los
Op dat moment bleken het bevrijdende 
woorden. Ik had me helemaal vastgedraaid 
in mijn eigen argumentatie en gelijk. En 
ook was ik misschien ergens bang dat der-
gelijke discussies ons uit elkaar gaan drij-
ven. Na dat telefoongesprek voelde ik op-
eens nieuwe vrijheid en ruimte. Ja, ik laat 
het los. Door haar opmerking kon ik weer 
helder denken: Raakt dit nu echt de kern 
of is het eigenlijk ruis? Onze vriendschap 
in deze groep draagt langer en verder dan 
deze ruis, bedacht ik. En ik kon weer glim-
lachen en verdergaan. We komen er vast 

wel uit. Hoe weet ik niet, de tijd zal het 
leren. Een week later sprak ik een vrien-
din uit de groep die mij zei: ik ben al drie 
jaar niet weggeweest. Corona was zwaar 
alleen en ik had me zo verheugd op een 
weekend naar het buitenland. Doordat ik 
mezelf en mijn eigen gelijk even had gepar-
keerd hoorde ik iets wat ik daarvoor ken-
nelijk had overschreeuwd. 

Scherpere discussies
Dergelijke discussies zullen vaker voorko-
men dan vroeger en scherper worden op 
allerlei manieren en niveaus. Nu er zoveel 
verandert is het aan de orde om na te den-
ken over wat we los kunnen laten aan ge-
woontes, aan spullen, aan pleziertjes waar 
we aan hechten en vrolijk van worden. 
Meerdere deskundigen spraken de laatste 
tijd over hoe we collectief lijden aan ver-
liesangst.

Het moeten loslaten raakt ons soms nog 
veel wezenlijker, tot in onze ziel. Dan gaat 
het om mensen en zaken waar we van hou-
den, aan wie we ons hart verpand hebben, 
die fundamenteel bij ons horen. 
Ouders en geliefden die sterven, onze kin-
deren die toegroeien naar een eigen leven, 
ons werk dat ophoudt. Taken die we moe-
ten overdragen aan anderen. Ons beeld van 
onszelf kantelt.
En we beseffen dat we in het moeten losla-
ten kennelijk zelf losgelaten worden. Losra-
ken misschien, een nieuwe ruimte in wor-
den geworpen. En dat maakt onzeker. Ang-
stig soms. Het doet ook pijn. Soms zelfs 
letterlijk: fysiek. En wie ben ik nu zonder 
jou? Wie ben ik zonder dit deel van mij?
Het wordt weleens makkelijk geroepen: 
Laat het los! Je moet het laten gaan! Maar 
doe het maar eens. Er gaat een heel proces 
aan dat loslaten vooraf. We houden men-
sen en dingen die ons lief zijn liever stevig 
vast en dichtbij ons. 

Bespannen met andere snaren
Dit doet me denken aan woorden van  
M. Vasalis: 

Er zijn dingen, die alleen het oppervlak beroeren,
daaronder blijft de ziel gelijk en blinkt.

Maar er zijn soorten van verdriet,
die iets veranderen aan het lied.
Men wordt bespannen met heel andere snaren
en wie het niet ervoer, die weet het niet.

Soms moeten we het in en bij ons verdriet 
uithouden omdat we niet anders kunnen 
dan dat. En op zulke momenten – soms te-
gen de klippen en het donker op – kun-
nen we toch blijven vertrouwen dat we 
vastgehouden worden. Ons binnenleven 
moet dan opnieuw bespannen worden en 
dat heeft tijd nodig. Totdat je op een gege-
ven moment beseft dat er iets veranderd 
is. Diegene of datgene wat je hebt moeten 
loslaten houd je nu anders vast. 

Claartje Kruijff

‘Laat het los’, zei een vriendin aan de telefoon wijselijk toen ik mij over een 
discussie opwond die in een vriendengroep speelde. We gaan om de vijf jaar 
met elkaar een weekend weg. In het verleden gingen we dan bijvoorbeeld 
naar een stad in het buitenland. Nu vond ik samen met enkele anderen dat 
we dichter bij huis moesten blijven. In ieder geval niet vliegen. Bovendien 
is het leven nu flink duurder geworden en de financiële situaties binnen de 
groep verschillen nogal. 
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Loslaten en iets terugkrijgen
Henny Wind (1957) kwam in 2021 
vanuit Groningen in Soesterberg wo-
nen. Al snel vond ze haar weg naar de 
Geertekerk, waar ze inmiddels als  
secretaris van de kerkenraad een flin-
ke steen bijdraagt. Maar een nieuw-
komer is ze niet. Haar wieg stond in 
Utrecht en ze woonde er tot aan het 
einde van haar studie. Van huis uit was 
er betrokkenheid bij de Geertekerk 
en het remonstrantse gedachtegoed. 
Een gesprek over een aantal momen-
ten van loslaten in haar leven. 

Als de dominee komt, moet de  
bijbel van zolder gehaald
Dat was een vaste uitdrukking van de 
grootmoeder van Henny. Ze vertelt het 
als een voorbeeld van hoe er in haar fami-
lie al generaties lang een bewuste vrijzin-
nige omgang met het geloof was. Vooral 
via de vrouwelijke lijn (oma, moeder) is de 
open en liberale geloofsovertuiging doorge-
geven. Van jongs af aan was Henny zelf ook 
betrokken bij de Geertekerk: catechese 
bij ds. Overdiep, leerhuis bij de ‘oude’ ds. 
Knoppers. Vanuit die leerhuisgroep volgde 
haar aanneming, waarbij ze ook gedoopt is. 
Nu ze na een lange afwezigheid weer terug 
is in de Geertekerk, treft haar het beeld 
van het doopvont dat er nog steeds staat: 
een troostrijke gedachte dat in een wereld 
waar zoveel in beweging en verandering is, 
er ook bijzondere plekken zijn waar een 
verbinding is over de generaties heen. 

Van Utrecht naar Groningen
Tegen het einde van haar studie groeide 
het verlangen om de drukte van de stad 
te verlaten. In de Rivierenbuurt, waar ze 
opgroeide, was het eigenlijk nooit echt 
stil. De keus viel op Groningen. Om niet 
meteen in het andere uiterste te verzeilen 
koos Henny voor de stad Groningen. Ze 
vond er werk in de advocatuur, sloot zich 
aan bij de remonstranten in Groningen en 
vond daar ook de liefde: haar partner Ton. 
Samen met hem trok ze naar Yde, een klein 
dorp ten zuiden van Groningen. 

Ook op gebied van werk kwam een mo-
ment van loslaten. Na een aantal jaar in de 
sociale advocatuur, merkte Henny dat de 
indringende verhalen van cliënten teveel 
‘in’ haarzelf kwamen. De confrontatie met 
de schrijnende toestanden waarin mensen 
soms verzeild raken, kon ze niet zo makke-
lijk van zich afschudden. En hoewel het een 
loslaten van haar ideaal betekende, koos ze 
voor een functie als stafjurist. Meer in de 
ondersteuning en voorbereiding. Daar zat 
ze beter op haar plek, ontdekte ze. 

De band met de Groningse remonstranten 
werd gaandeweg minder. Maar ook zon-
der plaatselijk actief betrokken te zijn, wil-
de Henny wel de band met de landelijke 
kerk behouden. En het lijntje met Utrecht 
en de Geertekerk was nooit helemaal weg: 
via haar moeder (die stilletjes hoopte dat 
haar dochter op haar schreden terug zou 
keren…) bleef Henny op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de Geertekerk. 

Van Groningen naar Soesterberg
De laatste jaren in Groningen stonden 

in toenemende mate in het teken van de 
zorg voor haar man Ton, die de ziekte van 
Alzheimer kreeg. Omdat ze daarnaast ook 
geregeld bij haar moeder was om haar te 
helpen, stopte ze met werken. In 2019, ze 
was toen pas 61, moest Henny van beiden 
afscheid nemen. Vijf weken na het overlijden 
van haar moeder is ook Ton overleden. 
Het loslaten van haar geliefde was al be-
gonnen lang voor het overlijden. “Maar 
het is niet alleen verlies”, aldus Henny. “De 
kennis ebt weg, maar het karakter, de ziel 
blijft over. Juist door het wegvallen van de 
ratio, voelde ik zijn wezen méér dan voor-
heen. Zo kon hij in bepaalde situaties waar-
in hij niet meer de rationele, inhoudelijke 
kant kon overzien, tot mijn verrassing wèl 
de kern vatten en een mildheid uitdrukken, 
die ik voorheen niet zo bij hem kende. 
Heel bijzonder was dat bij het sterven zelf: 
Juist toen ik hem echt moest loslaten, voel-
de ik me dichter bij hem dan ooit. En ik zei 
tegen hem: ‘We blijven altijd verbonden’.  
Enerzijds heb ik hem losgelaten, maar we 
blijven elkaar tegelijk ook vasthouden. Die 
zielsverbondenheid is er altijd. Het klinkt  
misschien een beetje zweverig, maar voor 
mij is het heel reëel. Ik heb het niet bedacht, 
maar ervaar het op een gevoelsmatig niveau.”

Na Tons overlijden werd het stil in huis. Al 
snel nam Henny het besluit om weer rich-
ting Utrecht te gaan. Natuurlijk is het lastig 
om een plek waar je zoveel herinneringen 
hebt, achter je te laten. Maar het is wel no-
dig om verder te kunnen. In Soesterberg 
vond ze een appartement in een nieuw te 
bouwen complex met als voordeel dat alle 
bewoners nieuwkomers zijn en dus samen 
daar een nieuwe start maken. 

Henny vat het zo samen: “Het is fijn om – 
weer! – bij de Geertekerk te kunnen horen 
en een bijdrage te kunnen leveren aan de-
ze gemeenschap. Gevoelsmatig is loslaten 
moeilijk, maar soms noodzakelijk. En ik heb 
er ook weer iets bijzonders bij gekregen.”

Jan van Aller
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Thema: Loslaten

Bronnen van inspiratie
Met Pinksteren verwelkomden we 
ruim veertig nieuwe leden en vrien-
den. Over het thema Loslaten en over 
inspiratiebronnen sprak ik met een 
van hen, Erik van Ark (60). Toen hij 
zijn verzet tegen wat de kerk hem 
eerder liet ervaren had losgelaten, 
voelde hij een soort bereidheid om 
te landen in een gemeenschap zoals 
de Geertekerk.

Randkerkelijk
Niet zozeer opgegroeid met de kerk, maar 
wel gedoopt, noemde Erik zichzelf ‘rand-
kerkelijk’. “In mijn studietijd in Groningen 
was ik betrokken bij het studentenpasto-
raat. Later in Den Bosch sloot ik me aan bij 
een PKN-kerk. Maar daar kon ik het niet 
helemaal vinden. De taal en de liederen 
vond ik weinig toegankelijk. Nadat Marion 
en ik elkaar vier jaar geleden tegenkwamen 

op een berg in Zwitserland zijn wij samen 
gaan zoeken, elkaar vragen stellen: Wat is 
God voor jou? Wat is vriendschap voor 
jou? Na wat verkenningen: verschillende 
diensten, een gemeenteavond in Culem-
borg, een gesprek met Claartje Kruijff, de 
oriëntatiecursus en verschillende activitei-
ten door de week, vonden we in de Geer-
tekerk de ruimte en vrijheid om te landen.”

Crisis
Op zijn 29e had Erik al een zware func-
tie bij een verzekeringsmaatschappij. “Ik 
gaf leiding aan 70 mensen en deed het wel 
goed, maar raakte overwerkt. Ik was veel 
te streng voor mezelf, te betrokken, te vol-
ledig, te open, te transparant, met weinig 
ruimte en leukigheid in mijn vrije tijd. Op 
mijn 30e kreeg ik een burn-out. Ik moest 
er wel mee aan de gang gaan om mijzelf 
beter te leren kennen en een antwoord te 
vinden op mijn onrustige gevoelens. On-
der meer in de dagboeken van Etty Hilles-
um herkende ik veel. Het beeld dat je je 
innerlijk van alle verstarde voorstellingen 
en gebondenheid kunt én moet bevrijden 
sprak mij aan. Al die aannames loslaten, 
terwijl dat niet betekent dat je er maar op 
los leeft. 
Achteraf bezien heeft deze crisis mij veel 
gebracht. Ik besloot om nooit meer ma-
nager te worden. Ik wilde iets betekenen 
voor mensen vanaf de zijlijn, in de voorbij-
gangersrol.” Erik werkt nu als zelfstandig 
coach voor zowel individuele mensen als 
teams. Op zijn website vertelt hij dat hij 
allerlei studies en trainingen heeft gedaan, 
maar het meeste heeft geleerd van zijn ei-
gen loopbaan en levenspad, met al het val-
len en opstaan dat erbij hoort. 

Van hoog naar laag
Tijdens ons gesprek haalt Erik een mooi 
boekje tevoorschijn: Bronnen van inspira-
tie, dichter bij de kern. Daarin vertelt hij op 
welke manier teksten van Dag Hammars-
kjöld, Etty Hillesum, Rainer Maria Rilke,  

Lees verder op pagina 9
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Durven toegeven aan studie theologie
Ze is actief bij het verteluur en sinds 
kort in de diaconale commissie. De 
oudste van haar twee kinderen is net 
met de middelbare school begonnen; 
de jongste doet mee met het verteluur. 
Vlak voor de zomervakantie heeft ze 
haar werk opgezegd om theologie te 
gaan studeren. Ingrid Doornbos vertelt 
een verrassend verhaal over ‘loslaten’.

Rationele keus
“Afgelopen tien jaar heb ik in verschillen-
de directie- en bestuursfuncties gewerkt in 
de non-profit sectoren zorg en onderwijs. 
Al langer had ik het gevoel dat ik theolo-
gie moest gaan studeren. Ik heb geen idee 
wat dat gevoel precies was. Vroeger stond 
theologie al op mijn lijstje ‘mogelijke stu-
dies’. Voor een vrijgemaakt gereformeerd 
meisje als ik was dat niet logisch, want 
vrouwen konden met die studie toen niets 
in die kerk doen. Vrouwelijke predikan-
ten waren er niet, dus ik had geen voor-
beelden. Ik schaamde mij alleen al voor de 
wens om theologie te gaan doen. Het werd 
dus een andere studie: onderwijskunde en 
een managementopleiding. Dat was een ra-
tionele keus.”

Zoektocht
“Na een lange zoektocht die leidde langs 
allerlei kerken kwam ik, vrijgemaakt gere-
formeerde, uiteindelijk bij de remonstran-
ten terecht.” zegt Ingrid. Er was ook een 
tijd geen enkele kerk in ons leven. De kin-
deren zijn nog gedoopt bij de vrijgemaak-
ten. Wat ik als kind al raar vond was dat 
er eigenlijk geen ruimte leek te zijn voor 
vragen.  Toen ik ouder werd herkende ik 
mijn eigen twijfel niet bij de anderen. Het 
geloof was een duidelijk verhaal, een waar-
heid waar je geen vragen bij had. Met mijn 
vragen en twijfels ben ik uiteindelijk in de 
Geertekerk terecht gekomen. Mijn partner 
heeft zijn eigen zoektocht inmiddels achter 
de rug en is ook Geertekerker geworden.”

Bijzonder logisch
“Veel mensen vinden het een bijzondere 

stap die ik nu zet. Voor mij voelt het heel 
logisch. Ik heb me nooit uitgesproken over 
mijn gevoel dat theologie iets voor mij zou 
zijn, dus ik begrijp dat het voor mijn om-
geving verrassend is. Het echte loslaten is 
voor mij niet dat ik mijn werk loslaat, maar 
dat ik durf toe te geven dat ik theologie 
wil studeren. Ik ben me er ook van bewust 
dat ik in een zeer bevoorrechte positie ver-
keer. Ik heb de mogelijkheden en de mid-
delen om deze keuze te maken. Dan is het 
ook niet zo moeilijk, bijzonder of knap om 
het ook te gaan doen.”

Zonder doel
“Ik heb altijd heel doelgericht gewerkt, 
maar ook dat heb ik nu losgelaten. Ik weet 
niet wat ik met deze studie wil. Ik laat dat 
open. Misschien ga ik er niets mee doen of 
misschien weet ik over een tijd wat ik er-
mee wil: geen idee. Ik sta aan het begin van 
een weg. Ik mag onbelemmerd door werk 

bezig zijn met studeren en wie weet wordt 
er gaandeweg meer duidelijk over een mo-
gelijk doel. Ik weet niet wat voor gekkig-
heid er op mijn pad komt.”

Spannend
Haar zoon is nu brugklasser. Hij ging als 
enige van zijn klas naar deze middelbare 
school. “Dat is echt anders dan toen ik zelf 
die stap nam. Wij gingen met een groep-
je. Er waren vertrouwde gezichten in de 
klas. Hij geniet enorm van de vrijheid en 
de verantwoordelijkheid die hij nu heeft. 
Voor ons als ouders is het best spannend 
om hem los te laten. We hebben voldoen-
de geruststelling nodig dat hij het echt wel 
kan. Gelukkig gaat dat goed. En nee, hij 
vindt het niet ‘cool’ die studie theologie. 
Daar gaat hij niets over zeggen tegen klas-
genoten, denk ik zo. Mijn dochter vindt het 
wel leuk dat ik met deze studie dominee 
zou kunnen worden. Zij vindt de kerk ook 
mooier en leuker dan haar broer. Die is 
meer van de filosofische vragen.”

Drempels verlagen
Haar keuze voor het vrijwilligerswerk 
bij de diaconie is ingegeven door wat ze 
noemt ‘gezond idealisme’ en door betrok-
kenheid bij projecten. “Ik vind het belang-
rijk om via projecten mensen te ontmoe-
ten die ik anders niet zou ontmoeten. Ik 
zie in mijn omgeving mensen die alleen in 
hun eigen bubbel leven en daar niet of nau-
welijks uit komen. Het is volgens mij goed 
voor iedereen om mensen uit een andere 
cultuur, met een ander geloof, een com-
pleet ander soort leven te spreken. Dus 
zo’n project om Geertekerkers vluchte-
lingen te laten uitnodigen voor de lunch 
is mij uit het hart gegrepen. De diaconie 
kan drempels tussen mensen verlagen. 
Zelf kom je er misschien niet gauw toe om 
die gesprekken aan te gaan, maar als het 
min of meer georganiseerd wordt via een  
project dan is dat zoveel makkelijker. Dat 
motiveert mij om dit werk te doen.”

Ineke Ludikhuize 
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Jaren geleden vatte ik het idee op om 
voor het vieringtorentje (het torentje 
op het kruispunt achterop de kerk) 
een klok te laten gieten, die kan wor-
den geluid tijdens het uitspreken van 
de dooptekst.

Begin juni van dit jaar hebben we een 
werkgroep samengesteld die bestaat uit 
Arie Noordermeer (luider en secretaris 
Utrechts Klokkenluiders Gilde), Sjoerd 
van Geuns (klokkendeskundige en advi-
seur Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed), Frank Ooms (luider en financieel 
deskundige) en ikzelf (luider en bestuurslid 
UKG). In eerste instantie gingen we ervan 
uit dat een nieuwe klok gegoten zou wor-
den op het pleintje voor de ingang van de 
kerk. Op deze klok zouden twee namen 
komen te staan: de eerste van de Utrecht-
se paus Adrianus, die in 1459 in de Geerte-
kerk is gedoopt en de tweede van Johannes 
Uyttenbogaert, één van de indieners van 
de remonstrantie van 1610 en predikant in 
onder meer Utrecht.

Kort na de eerste vergadering kreeg het 
verhaal een onverwachte wending. Iemand 
van MPO Veilingen uit IJsselstein meld-
de mij dat er een luidklok voor hun vei-
ling in juni was ingebracht. Het bleek te 
gaan om een klok uit 1537 gegoten door 
de Utrechtse Jan Tolhuys. Een unieke ge-
beurtenis omdat dergelijke oude klokken 
vrijwel nooit op een veiling verschijnen. De 
klok had gehangen in Oosterbeek in het 
Mill Hill klooster, dat onlangs gesloten is. 
Onze penningmeester Bram van der Wees 
heeft op 22 juni het winnende bod uitge-
bracht zodat het Utrechts Klokkenluiders 
Gilde eigenaar werd van een unieke klok.

Omdat deze klok vrijwel dezelfde speci-
ficaties heeft als de door ons voorgestel-
de doopklok was de beslissing door het 
bestuur van het UKG snel genomen: dit 
wordt de nieuwe doopklok voor de Geer-
tekerk. Het UKG zal de klok schenken en 
in eigendom overgedragen aan de RGU.

De klok heeft de naam: IHESUS MARIA 
IOHÃNES ÃNA, (Jezus Maria Johannes 
Anna). Verder staat op het randschrift 
het jaartal 1537 en de naam van de gie-
ter IAN TOLHWS en heel bijzonder staat 
ook de stad vermeld, waar de klok gego-
ten is: WTRECHT. De vermelding van de 
plek waar de klok gegoten is komt maar op 
een enkele klok van Tolhuys voor. Het ge-
wicht is ongeveer 64 kilo, de diameter is 49 
cm en de slagtoon is F2. Op de flank van 
de klok staat een medaillon met daarop de  
geboortestal van Jezus in Bethlehem.
Voordat de klok ingehangen kan worden 
moet de vieringtoren eerst worden voor-

zien van nieuw lood. Wij streven ernaar de 
klok omstreeks de zomer van 2023 in ge-
bruik te nemen. Het is de bedoeling dat 
de klok met de hand vanuit de kerkruimte 
wordt geluid. 

Wanneer dit project afgerond is, beschikt 
de Geertekerk over drie monumentale en 
bijzondere luidklokken: de Ghertrut van 
Steven Butendiic uit 1477, de Jezus Ma-
ria Johannes van Geert van Wou uit 1506 
en de Jezus Maria Johannes Anna van Jan  
Tolhuys uit 1537.

Adri Onnekink

Een unieke vondst: een bijzondere klok

Presentatie van de klok op 2 september jl. in de Geertekerk, Sjoerd van Geuns (links) en Adri Onnekink (rechts). 

Inzet: Medaillon op de klok.
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Met een knipoog naar het jaar
thema van de RGU Wat draagt 
je? zijn we benieuwd naar welke 
muziek dragend voor mensen is. 
Hoewel nog maar weinig mensen 
platen zullen draaien kozen we als 
titel voor deze rubriek Wat draai jij?. 
Als eerste komt Ruben Ros aan het 
woord. 

Flume – Bon Iver
“Dit melancholische folknummer helpt 
mij om stil te staan bij alle veranderin-
gen in het leven. Het is een soort ijkpunt 
voor mij. Alles verandert, maar dit num-
mer zorgt voor continuïteit.”
Ruben Ros is sinds dit jaar vriend van 

de Geertekerk en liet in juni zijn zoon  
Willem in de kerk dopen. Het lied ‘Flume’ 
hoorde hij voor het eerst tijdens zijn mid-
delbareschooltijd. “Voor mij gaat het over 
kwetsbaarheid en verandering. Het doet 
mij denken aan waar ik vandaan kom en 
wat er daarna is veranderd. Het grappige 
is nu dat dit nummer de constante factor 
in mijn leven is. Het is iets waar ik op te-
ruggrijp. Alles verandert, maar deze mu-
ziek gaat steeds met mij mee. En Bon Iver 
verandert met mij mee. Hij maakt inmid-
dels elektronische muziek.” 
Tijdens zijn studententijd speelde  
Ruben zelf in een bandje. “Uiteraard 
stond dit nummer ook op ons repertoi-
re. Het speelt heerlijk weg op de gitaar.” 

Met zoon Willem in de armen heeft  
Ruben het lied ook al verschillende keren 
beluisterd, maar bij voorkeur luistert hij 
het alleen. “Als ik alleen ben, heb ik alle 
tijd om voor me uit te staren. Ik kijk van-
af het balkon uit over de stad en zie in de 
verte IJsselstein liggen. Ik laat de muziek 
bij me binnenkomen, begin te mijmeren 
en zie de tijd verglijden.”

Gerard van den Berg

Wat draai jij?

Meister Eckhart en Krishnamurti hem heb-
ben geïnspireerd en dat nog steeds doen. 
“Deze tekst van Dag Hammarskjöld over 
eenvoud raakt mij bijvoorbeeld zeer: ‘Een-
voud is zien, oordelen en handelen vanuit 
het punt waarin we in onszelf rusten. Hoe-
veel valt er dan niet weg! En hoe valt al het 
andere op zijn plaats!’ Als ik in mezelf rust, 
kan ik goed zien hoeveel gedoe er wegvalt. 
Dan zit ik ‘laag’, dichter bij mijn kern. Als 
ik ‘hoog’ zit, in mijn hoofd, dan kijk ik ver-
kokerd of ben ik te zeer gevuld met mijzelf 

waardoor ik anderen niet goed kan horen. 
In mijn leven en werk probeer ik om zo 
laag mogelijk te zitten. Dat is mijn sturings-
mechanisme.”

Moed
Het goddelijke ziet Erik in alles, in de na-
tuur, vooral de bergen waar hij graag komt. 
“Ik ervaar God ook in mijzelf. En ik heb er 
vertrouwen in dat ik mijn eigen weg mag 
gaan. Als je je eigen natuur vindt, de wik-
kels eraf weet te halen, word je een vrijer 
mens en kom je bij het beste wat je jezelf 
en anderen te bieden hebt. Dan neem je 

verantwoordelijkheid, eerst voor jezelf en 
je talenten en ook voor je schaduwkanten. 
Moed, durf, lef is het meest onderscheiden-
de wat je kunt inzetten. Moed om onder 
ogen te zien hoe het werkelijk zit, dingen 
aan te gaan, je kwetsbaar op te stellen, iets 
te doorbreken. Welke moed wordt van jou 
gevraagd in deze situatie, in je leven? Welk 
bibbergebied moet je ingaan om uit je com-
fortzone te komen? En er is een diepere 
wil voor nodig, ‘zo wil ik leven’, dan maar 
door de modder heen.” 

Trudy Schreuder Goedheijt

Vervolg van pagina 6

Ruben Ros

Luister het liedje op YouTube
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Eremine (Erie) Zijderveld – Kelder
Erie Zijderveld werd met haar tweeling-
zus geboren in een predikantengezin in  
Zeeland. Het was geen streng kerkelijk 
gezin, maar Erie kreeg vanaf het begin veel 
mee. Later verhuisden zij naar Utrecht en 
begon zij de opleiding voor kinderverzor-
ging en opvoeding. Daar leerde ze Koos 
Zijderveld kennen, haar latere man. Ze 
trouwden en kregen samen vijf kinderen. 
Het managen van dit grote gezin kwam op 
Erie neer, want Koos had een drukke baan 
waarvoor hij ook regelmatig naar het bui-
tenland moest. 
Via Koos, die diepgeworteld was in de 
vrijzinnigheid, kwamen zij in de Leeuwen-
berghkerk terecht. Koos was zeer be-
trokken, Erie had al veel kerk meegekre-
gen en bleef wat meer op de achtergrond. 
Toen de Leeuwenberghers samengingen 
met de Geertekerk gingen Koos en Erie 
vol overtuiging mee. 
De laatste jaren van haar leven waren 
moeilijk. Door toenemende invaliditeit 
werd de wereld om haar heen steeds 
kleiner. Het verlies van haar tweelingzus 
was een grote slag. Langzaam liet Erie het 
leven los. Op 27 augustus overleed zij, 93 
jaar oud. 

Tine Rombach – Timmers 
Op een grote boerderij in de buurt van 
Hoogvliet groeide Tine op. Toen ze als 
achtjarige op godsdienstles van de kerk 
hoorde dat de mens zondig is, stond ze ge-
decideerd op en zei: “Dat geloof ik niet” en 
verliet de zaal. Die vrijzinnige houding heeft 
ze altijd behouden. Ze stond positief in het 
leven, geloofde dat we met goed onderwijs 
heel veel tot stand zouden kunnen bren-
gen en dat we vrij en verdraagzaam moe-
ten zijn. Ze trouwde met de huisarts van  
Gouda en werd daar een trouw en zeer be-
trokken lid van de remonstrantse gemeen-
te en later het samenwerkingsverband De 
Federatie.
Ze bracht haar ruimdenkendheid ook in 
praktijk toen een van haar drie dochters 
zich bekeerde tot de islam. Open en be-
trokken omarmde ze haar en haar nieu-
we familie. 
Na het overlijden van haar man, toen ze 
naar Bilthoven was verhuisd, heeft ze nog 
een bijzondere tijd gekend: totaal zich-
zelf, open, belangstellend. Ze genoot van 
deze jaren zonder verantwoordelijkheid. 
Het was haar tot het einde gegeven: heel  
vredig overleed ze, 105 jaar oud!

Marthe de Vries

In memoriam

In memoriam – 
Allerzielen 2 november 

Op 2 november, Allerzielen, geden-
ken we degenen die ons dierbaar wa-
ren en er niet meer zijn. Het is een 
dag om stil te staan, om stil te wor-
den en om een kaars op te steken in 
herinnering aan hen. 

De Geertekerk zet vanaf 17.00 uur 
haar deuren open: je bent van harte 
welkom om een kaars aan te steken 
en even stil te zijn. 

Van 19.30 tot 22.00 uur is er een 
mooi programma met live muziek 
afgewisseld met poëzie en stilte.  
De muziek is van het kamerkoor van 
de Geertekerk en het kamerkoor  
Lamusa. De voorgangers van de 
Geertekerk verzorgen de teksten. 
Mocht je een persoonlijk gesprek 
willen, dan zijn zij ook beschikbaar 
om even mee te praten.
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Met een knipoog
Eind augustus, een week voor konin-
gin Elizabeth, overleed Karel Eykman. 
Eykman heeft niet zoals Elizabeth 
hele generaties Britten gekleurd, 
maar hij heeft door zijn beroemde 
kinderbijbel Woord voor Woord wel ge-
neraties verteluurkinderen gevormd.

Ouders hebben (stiekem) ook lol
Voor mijzelf is Eykman heel bepalend ge-
weest. In de eerste plaats als een van de 
schrijvers van het beroemde schrijvers-
collectief dat iconische jeugdprogramma’s 
maakte zoals de Stratenmaker-op-Zee-
Show en JJ. De Bom – voorheen De Kin-
dervriend. Wij keken hier thuis altijd graag 
naar: de hilarische en soms anarchistische 
sketches, de gekkigheid afgewisseld met 
gevoelige liedjes, mooie observaties. Las-
tige en pijnlijke onderwerpen werden niet 
uit de weg gegaan. Het onderscheid tussen 
kinderen en volwassenen bestond niet: we 
werden als kinderen even serieus genomen. 
Maar ook de manier waarop zij ons met 
verbeelding en humor hielpen om de lastige 
dingen in het leven aan te gaan.

Als een lamp voor je voeten
Later leerde ik Eykman als theoloog ken-
nen met zijn bekende kinderbijbel Woord 
voor Woord, maar ook meer recent zoals 
bijvoorbeeld in zijn gedichten bij de psal-
men ‘Een knipoog van U zou al helpen’. In 
zijn boek over de gelijkenissen, een van 
zijn oudste boeken (uit 1969!) verwoordt 
hij aan het slot hoe hij die bijbelverhalen 
ziet: het zijn een soort zaklantaarns. In het 
geestige verhaal dat daarbij hoort, over 
twee honden die een zaklamp vinden, laat 

hij zien dat je niet in de lamp moet kijken, 
er alleen maar tegenaan kijken en er niets 
mee doen. Ook niet dat je, zoals de ene 
hond doet, als je om je heen schijnt en iets 
spannends ziet, de lamp verstopt, zoals 
mensen die de verhalen voor zichzelf hou-
den en eigenlijk bang zijn om om zich heen 
te kijken. Dit soort verhalen, zo schrijft 
Eykman, zijn het fijnst voor mensen die die 
verhalen kunnen gebruiken als een soort 
lantaarn om te kijken hoe het werkelijk is.

Uit verhalen kennen
Bijbelverhalen zijn als die zaklantaarns en in 
zijn hervertellingen nodigt Eykman kinderen 
en volwassenen uit om zelf aan de slag te 
gaan met deze verhalen. Het zijn ook verha-
len die ons kunnen helpen om iets van God 
op het spoor te komen. Zoals Eykman daar 
zelf over zei: “Als een kind mij vraagt wie 
nu eigenlijk God is, weet ik ook niet goed 
wat ik moet zeggen….Niemand kan vertel-
len wie God is. Je kunt iemand alleen leren 
kennen als je verhalen over hem vertelt.”

Marthe de Vries

llustratie van Peter Vos uit: Karel Eykman, De werksters 

van halfvijf en andere gelijkenissen

Vallen en op...
Ouderen zijn bang om te vallen. Dat 
hoor ik leeftijdsgenoten om mij heen 
vaak zeggen. Ook indertijd tante 
Syts, met wie ik avontuurlijke wande-
lingen maakte, zij in de rolstoel en ik 
erachter. Die vrees is niet ongegrond. 
Te vaak luidt een val, het daardoor 
breken van een bot – berucht is de 
heup ofwel een collumfractuur – het 
begin van het einde in.

Vallen
Het vallen komt ook niet uit de lucht 
vallen: het lopen gaat moeizaam, wordt 
een beetje slepend, de benen zijn zwaar, 
de balans vaak zoek, de gang is eruit. 
Een oneffenheid, buiten of binnen, een 

losse steen, een klein obstakel voldoet 
om onderuit te gaan. Daar lig je dan en 
zie maar dat je opstaat en verder gaat… 
Zo zie je dan ouderen buiten achter 
hun rollator lopen. Een heel aardige, 
Nederlandse uitvinding, als je er tenminste 
niet krom door gaat lopen. Zelf prefereer 
ik bergwandelstokken, de bergen denk ik 

er wel bij. Navolging zie ik tot nu toe niet.
Mij trof onlangs een gedicht van Tom van 
Deel (Uit `Herfsttijlloos’):

Ik zag een appel vallen in het gras
en dacht dat ik dat was, dat ik die
appel en dat gras tezamen was,
begin en eind rondom een boom
die daar staat, vertakt en ruist —
mijn appel zag ik vallen in het gras.

Opgaan
Vallen en opstaan
eerst zeker
later liever
vallen en opgaan

Stien Hoogerbrugge

Op de website van de Geertekerk worden regelmatig inspirerende ‘blogs’ geplaatst. Hieronder twee bijdragen die 
recent ook op de website verschenen. 
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Om even weg te mijmeren en los 
te komen van de dagelijkse beslom-
meringen luister ik de laatste tijd 
geregeld naar het solowerk van mijn 
jeugdidool Henny Vrienten. Zijn lied 
‘De namen en de plaatsen’ prikkelt 
mij om stil te staan bij de vraag wat/
wie je meeneemt uit het verleden en 
wat je daar achterlaat. 

Kluizenares Agnes van Zantwijk, paus  
Adrianus en Anton Geesink zijn namen die 
oppoppen als ik deze gedachte koppel aan 
deze serie. Ik denk ook aan de persoonlijke 
verhalen van Pien de Maar over haar doop 
door voorganger Wim Overdiep of het ge-
sprek met de 102-jarige Eveline van der 
Most van Spijk, die de Geertekerk voor al-
tijd zal associëren met dominee Knoppers. 
Wie zijn de mensen die de geschiedenis van 
de Geertekerk en de remonstrantse ge-
meente in Utrecht kleur gaven? Ik ging op 
zoek naar hun namen, plaatsen en verhalen.

Verhalen ophalen
Het is een prachtig gezicht als je het plein 
van het Utrechts Archief aan de Hambur-
gerstaat betreedt. In het kader van 900 
jaar Utrecht hangen op het hek rond-
om het plein afbeeldingen van histori-

sche Utrechtse figuren. Onder de noe-
mer ‘Gekomen om te blijven’ word je als 
bezoeker getriggerd om in de verhalen 
van deze personen te duiken. Het appel-
leert voor mij meteen aan mijn eigen reis 
van Groningen – met wat omzwervin-
gen – naar Utrecht. Een stad waar ik wil 
blijven, zonder mijn Groningse roots te 
verloochenen. Een plek die ik wil omar-
men door op te gaan in de geschiedenis 
van de stad en in dit geval de geschiede-
nis van een kerk waar ik thuis mag komen.

Dirk Zwaning van Abcoude
Bij één afbeelding blijf ik wat langer hangen. 
Het gaat om Dirk Zwaning van Abcoude, 
die halverwege de 16e eeuw vanuit Leuven 
naar Utrecht komt om als pastoor in de 
Geertekerk aan de slag te gaan. Al snel 
wordt hij te controversieel, omdat hij 
zich openlijk uitlaat tegen de aflaten. In 
het audioverhaal vertelt Van Abcoude: ‘Ik 
ergerde me aan gebruiken in de katholieke 
kerk. Bijvoorbeeld dat gezegd werd dat 
je sneller in de hemel kwam als je geld 

Een bewogen geschiedenis
Aflevering 10: Namen en plaatsen

“Namen, namen, je gezicht ken ik wel, maar de naam is kwijt, verdwenen in een verleden tijd.
Plaatsen, plaatsen, waar ik at, waar ik sliep, waar ik liefde vond, met een bas om mijn nek voor de meisjes stond.
Als ik had geweten dat ik alles zou vergeten, had ik beter rondgekeken, had ik beter opgelet,
Honderdduizend namen en de plaatsen waar we kwamen. Alles weg, alles weg…”

Luister het liedje op YouTube
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doneerde aan de kerk.’ Van Abcoude 
wordt opgepakt en opgesloten. Dankzij 
een paar machtige vrienden wordt hij 
gered van de brandstapel en wordt hij 
verbannen naar Vianen om uiteindelijk 
dankzij goed gedrag toch terug te keren 
in Utrecht. Bij mij rijst meteen de vraag 
wat Van Abcoude heeft bewogen om 
vanuit Leuven naar Utrecht te komen en 
waar zijn verzet tegen de katholieke kerk 
vandaan kwam? Na een korte zoektocht 
stuit ik op een raadselachtig artikel uit het 
Nieuw Utrechts Dagblad van 21 december 
1955, dat verhaalt over een grafsteen die 
is gevonden bij het notarishuis in Utrecht. 
Na onderzoek blijkt de grafsteen van 
Hugo Zwaning te zijn, de broer van Dirk. 
Ze zijn gebroederlijk begraven in de 
Pieterskerk. Vermoedelijk is de grafsteen 
door de orkaan in 1674 (zie aflevering 9) 
onder de grond geraakt. Van recenter 
datum is een artikel uit 1994 van Louise 
van Tongerloo in het jaarboek van de 
historische vereniging Oud-Utrecht. Zij 
omschrijft Zwaning van Abcoude als een 
lieftallich man en ziet het motto op zijn graf 
– sis sine felle pius (wees vroom zonder gal 
of bitterheid) – als inspiratie terugkomen in 
de geschriften van Johannes Uytenbogaert, 
de latere voorman van de remonstranten. 

Hubert Duifhuis

We maken een sprong in de tijd naar 28 
februari 1632. Op die dag vindt de eerste 
vergadering plaats van de kerkenraad 
van de remonstrantse gereformeerde 
gemeente van Utrecht. Een belangrijke 
inspirator hiervoor is de Rotterdamse 
pastoor Hubert Duifhuis, die binnen de 
Jacobskerk in Utrecht zijn hervormde 
opvattingen steeds nadrukkelijker naar 
voren brengt. Hij schaft de biecht af 
en verzet zich tegen heiligenverering. 
Bovendien is Duifhuis bijzonder geboeid 
door de boodschap van de liefde en houdt 
hij zijn volgelingen voor dat je ‘ketters’ 
niet mag haten. Onder alle lagen van de 
bevolking krijgt hij steeds meer aanhang. In 
1578 begint hij zonder superplie (wit linnen 
koorhemd) te preken en vraagt hij het 
stadsbestuur om de gereformeerde religie 
te mogen preken. De raad staat dit niet 
toe, waarop Duifhuis tot tweemaal toe de 
stad moet verlaten. Na publieke protesten 
keert hij terug en krijgt hij de gevraagde 
toestemming. Duifhuis omschrijft de 
Utrechtse kerk vanaf dat moment als 
‘gereformeerd.’ 

Jan Konijnenburg
Aan het einde van de 18e eeuw komt 
predikant Jan Konijnenburg vanuit Leiden 
naar de Rietsteegkerk in Utrecht. Het 
is een zeer roerige periode vanwege de 
felle patriottenbeweging, die zich over 
grote delen van de Republiek verspreidt. 
Konijnenburg is patriotgezind, maar 
komt te laat in Utrecht om een rol 
te kunnen spelen. Het bewind van de 
patriotten is sowieso van korte duur. 
In 1787 verjaagt het Pruisische leger 
de patriotten uit Utrecht, met als 
gevolg dat er enkele maanden niet in de 
Rietsteegkerk gepreekt wordt. In zijn 
tijd in Utrecht gaat Konijnenburg vooral 
aan de slag met de moeilijke financiële 
situatie van de broederschap. Ook neemt 
hij het initiatief nieuwe liederen te laten 
schrijven door bekende dichters. Helaas 
strandt dit idee. De meeste bekendheid 
verwerft hij met zijn bijdragen aan het 
algemeen cultureel maandblad ‘De 
Bijdragen tot het Menschelijk Geluk’ met 
als doel lezers te onderrichten hoe zich als 
beschaafde burgers te gedragen. In 1798 is 

Konijnenburg lid van de commissie die de 
eerste grondwet ontwerpt. De scheiding 
van kerk en staat is hierin één van de 
belangrijkste punten. Hiermee komt een 
einde aan de positie van de gereformeerde 
kerk als ‘heersende kerk.’

Nieuwe geluiden
In de verhalen van genoemde drie perso-
nen valt op dat ze allemaal gezorgd hebben 
voor een koerswending. Ze hebben ervoor 
gekozen iets uit hun verleden los te laten 
en van binnen of buiten geprobeerd een 
nieuw geluid te laten horen. Hun verhalen 
gaan met ons mee als we onze toekomstige 
koers blijven bepalen.

Gerard van den Berg

Weet jij mensen die een plek verdienen in 
deze serie en van wie het verhaal doorver-
teld moet worden? Of heb je zelf een ver-
haal – gerelateerd aan de geschiedenis van 
de Geertekerk – waarvan je graag wilt dat 
het doorverteld wordt? Stuur het door aan  
redactie@geertekerk.nl

Bronnen
- https://www.gekomenomteblijven.nl/
- Jaarboek Oud-Utrecht (1994)
- Nieuw Utrechts Dagblad – 21-12-1955
- Boek 375 jaar Remonstranten in Utrecht 
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Uit de kerkenraad…

Vergadering 31 augustus
De eerste bijeenkomst van de kerkenraad 
na de zomervakantie stond vooral in het 
teken van vooruit kijken. Ds. Marthe de 
Vries praatte ons, als vertegenwoordi-
ger van de werkgroep Partnergemeente, 
bij over de komst van een groep jongeren 
uit Sf. Gheorghe in Transsylvanië (Roeme-
nië). Dat bezoek ligt, als u dit stukje leest,  
inmiddels achter ons. 

Ook Startzondag en het programma 
2022/2023 met het jaarthema ‘Wat draagt 
je?’ kwamen aan de orde. En er was aan-
dacht voor wat meer materiële zaken. 
Allereerst voor de doopklok die het 

Utrechts Klokkenluidersgilde ons heeft ge-
schonken. De meningen verschillen over 
de vraag of deze eeuwenoude klok van 60 
kg en een diameter van 48 cm een klok 
of een klokje genoemd moet worden. Hij 
klinkt in ieder geval als een ‘klokje’. Elders 
(pag. 8) leest u meer over deze geweldige 
aanwinst voor de kerk. 
Inmiddels zijn we er in geslaagd mensen te 
vinden die bereid zijn tot de kerkenraad 
toe te treden. In de stukken voor de ko-
mende ALV van 19 november 2022 leest u 
hier meer over.

We hebben ontwerpen bekeken voor  
logo’s voor RGU Utrecht, West-Betuwe, 

Schoonhoven en alle drie tezamen. De 
voorkeuren van de aanwezigen kwamen 
opvallend overeen. 
Tenslotte is vermeldenswaard dat de 
privacywetgeving (Algemene verordening 
gegevensbescherming) onze aandacht 
heeft. Deze wetgeving brengt beperkingen 
met zich mee voor het gebruik van 
persoonsgegevens tijdens diensten die 
online worden uitgezonden. Met name 
bij de bloemengroet en soms ook bij 
voorbeden moet hier rekening mee 
gehouden worden. Dit onderwerp komt 
op een volgende vergadering terug.

Henny Wind, secretaris

Bezoek van jongeren uit Sf. Gheorghe: als een mosterdzaadje
Ineens klonken er in de eerste week van oktober verschillende 
talen in de Geertekerk: zangerig Hongaars, vrolijk Nederlands 
en een bijzondere mix van allerlei varianten Engels. Het was de 
week van het bezoek van acht jongeren uit onze partnergemeente 
in Sepsiszentgyörgy, samen met hun predikante Ágnes Péterfi en 
de voorzitter van de kerkenraad Geza Gazdag en hun partners. 
Het werd een intensieve week met een uitgebreid programma: de 
jongeren hoorden het weekend inluiden, ze fietsten en mediteer-
den rond Bunnik, ze gingen met onze jongeren in gesprek over de 
film Love, Simon, ze maakten kennis met Schoonhoven, ze aten en 
zongen en natuurlijk deden ze even Amsterdam aan.

Een week waarin het zaadje van vriendschap tussen de jongere ge-
neraties geplant is en tot bloei kwam, om in de sfeer van de dienst 
te blijven waarin beide predikantes, Ágnes en Marthe, voorgingen. 

Het was bijzonder om te merken, zoals Tina Geels verwoordde, 
hoe er ook op het niveau van de ziel verbondenheid was. 

Een week die niet mogelijk was geweest zonder alle gemeente-
leden die daarbij betrokken waren: van slaapplek tot taxidienst, 
van muzikaal onthaal tot culinaire bijdrage aan de potluck-maaltijd. 
Heel veel dank voor alle medewerking! 

Marthe de Vries
Kingcsö en Viktoria met ds. Ágnes Péterfi en haar man Sándor bij 
Marthe de Vries en Jan van Aller aan het ontbijt.

Nagesprek met jongeren van de Klub in het Landelijk Bureau
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Wijkorganisatie

Kijk op de wijk, oktober 
en november

Maatjesproject

Al een aantal jaren draait het maatjes-
project. Mensen die nieuw zijn in de 
Geertekerk – als vriend of als lid – kun-
nen aangeven of ze graag met een ma-
tje oplopen om de weg te leren kennen 
in de gemeenschap. Maar ook als je al lid 
of vriend bent en interesse daarvoor hebt 

is het mogelijk om een maatje te krijgen.
We komen graag in contact met mensen 
die het interessant vinden om iemand weg-
wijs te maken in de Geertekerk en haar ge-
meenschap en met mensen die graag een 
maatje willen hebben.
Laat het ons weten via wijkorganisatie@
geertekerk.nl. 
Rob van der Plaat of Lietha Scheewe ne-
men dan contact met je op. 

Wijkavonden ‘Wat draagt je’
Van 22 september tot en met 23 novem-
ber vinden de wijkavonden plaats. De pre-
dikant komt – zo mogelijk samen met een 
lid van de kerkenraad – op bezoek bij haar 
of zijn wijk. Op die avond komt, zoals ook 
in de uitnodigingsbrief staat, het thema 
van dit kerkelijk jaar aan de orde, namelijk 
‘Wat draagt je’. Op basis van een aantal in 
de brief genoemde vragen zal het gesprek 
hierover worden gevoerd.
Pak die kans om samen hierover te spre-
ken. Voor data zie de programmagids of de 
site.

Vragen of opmerkingen
Loopt u ergens tegenaan waar wij als wijk-
organisatie iets aan kunnen doen? Meld dat 
alstublieft bij ons. 

Anne van den Hout,  
lid stuurgroep wijkorganisatie

Schietgebedje
Zeg toch, boom, jij weet wat verliezen is.

Hoe blijf jij overeind?

Leer mij hoe ik los kan laten.

Vraag het niet aan mij, zegt de boom,

ik trek mij alleen maar terug,

vraag het de bladeren.

Zeg bladeren, jullie vallen zo zacht.

Leer mij hoe ik los moet laten.

Vraag het niet aan ons.

Wij laten ons alleen maar vallen.

Laat je opvangen door de wind.

dan val je zacht.

Maak jezelf gewichtloos

en vertrouw.

Marian Geurtsen

Luister het gedicht op YouTube
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GroeneGeert

Tovenaar versus profeet?
“Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruit ziet als de kinderen van nu zelf kinderen hebben. Maar het zal anders 
zijn”, zei de koning op Prinsjesdag in de troonrede over onze huidige manier van leven.

Een beeld van ‘anders’, een straat met veel 
groen waar kinderen kunnen spelen en vol-
wassenen elkaar ontmoeten, schetsten we 
in de aankondiging van het Groene weekend 
in mei. Durven we daarvan te dromen en 
kan het echt? Het beeld van Nederland in 
2050 (Groene Amsterdammer) raakt daar 
voor mij aan. Welk scenario ziet u hierin? 

Mensen denken hierover na, ook deskun-
digen op allerlei gebied. Zij maken plannen 
om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. 
We zien daarbij in ieder geval twee visies. 
De vraag is of en hoe die zich laten vereni-
gen. In zijn boek ‘De tovenaar en de pro-
feet’ schreef journalist Charles Mann hier-
over, over techno-optimisten en ecologen. 
Aan de ene kant de tovenaar, het geloof 
in technologie, innovatie en economische 

groei (zelfs groene groei). Aan de andere 
kant de profeet, een ecologische visie met 
aandacht voor besparing, eenvoud, natuur-
lijke diversiteit en evenwicht. 
De tovenaar zet in op technologie. Nieuwe 
ontwikkelingen gaan ons redden. Onze lan-
delijke politiek heeft een – soms wel erg – 
groot vertrouwen in bestaande technologie 
en vestigt haar hoop op toekomstige inno-
vatieve technologie. 
De profeet kennen wij ook. Profeten, ze-
ker ook die uit de Bijbel, keren zich tegen 
misstanden in de samenleving. Vooral die 
waarin het leven en de mens in de knel 
komen. Vaak worden ze irritant gevon-
den, maar ze hebben een visioen van iets 
mooiers, een beeld van een wereld waarin 
het voor mensen goed leven is. In de me-
dia zijn, als je er op let, de tovenaar en de 

profeet meestal niet moeilijk uit elkaar te 
houden.

Is het wel vruchtbaar om tovenaar en pro-
feet tegen elkaar uit te spelen als je een 
weg zoekt die toekomstige generaties per-
spectief biedt op een goed leven? Er zijn 
ontwikkelingen die echt werken, zoals bij-
voorbeeld extensieve landbouw. Maar te-
gelijk zetten we in op matiging. Denk aan 
de slogan: ‘De groenste energie is de ener-
gie die je niet gebruikt’.
De tovenaar en de profeet kunnen een 
goed tweespan zijn als zij samen op weg 
gaan richting het visioen van een gezonde 
planeet en gezonde mensen.

Namens de Diaconale Commissie,  
Beppie van der Waal
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Uitnodiging

Stamppottenmaaltijd en Dialoogavond 27 oktober 2022
De Omar al Farouq moskee in Utrecht-
Overvecht en de Remonstrantse  
Gemeente Utrecht en onderhouden 
al jarenlang hartelijke relaties. Regel-
matig zijn er ontmoetingen in mos-
kee of kerk. Deze staan in het teken 
van de onderlinge dialoog.

De werkgroep maatschappelijke dialoog 
nodigt u graag uit voor de eerstvolgende 
ontmoeting in de Geertekerk op donder-
dagavond 27 oktober 2022.
Deze dialoogavond gaat vooraf aan een 
ontmoeting aan de eettafel! Om 19.00 uur 
(inloop vanaf 18.30 uur) serveren we een 
klassieke en gevarieerde stamppottenmaal-
tijd (ook vegetarisch en/of halal). 
Aansluitend (ca 20.00 uur) verzorgt  
Jeanneke den Boer een inleiding met de ti-
tel De betekenis van muziek in religies. Zij 
vertelt hierover vanuit haar werkpraktijk 

als organisator van interreligieuze muziek-
programma’s als Women’s Voices Utrecht, 
Festival Sacred Songs, etc.
Na de inleiding bespreken we dit onder-
werp in kleine kring aan ronde tafels. Wel-
ke rol speelt muziek/zang in je persoonlijk 
en religieus leven? Wat spreekt je daarbij 
aan, wat raakt je? Er zullen een aantal stel-
lingen/vragen op de tafels liggen. We slui-
ten af om uiterlijk 21.30 uur.

Als u alleen aan de dialoog wilt deelnemen 
bent u tegen 20.00 uur welkom. 

Voor de maaltijd graag uiterlijk 24 oktober 
aanmelden bij a.j.modderkolk@gmail.com. 
Deelname is kosteloos. Van harte welkom! 

Werkgroep maatschappelijke dialoog,  
Inge van de Pavoordt, Tom Harkema,  

en Arthur Modderkolk.

Oproep

Levenskunst en spiritualiteit, geloven in de praktijk van alledag
Een doordeweekse oefenplaats voor 
alledaagse levensvragen, rituelen en 
ervaringen, zou dat wat zijn?

In een kleine groep ontstond deze zomer 
een gesprek over ons geloofsleven en hoe 
dat doorklinkt in ons dagelijks leven. Met 

andere woorden; hoe breng je geloven in 
de praktijk, hoe zie je het terug en wat doe 
je ermee in het dagelijkse leven? Hoe maak 
je wat je hoort en ervaart op zondag con-
creet?
En kunnen we van elkaar leren?

Bid jij zelf en hoe doe je dat dan concreet? 
Heb je een tekst die voor jou leidend is in 
je leven? Leef je met kleine rituelen en hoe 
zien die eruit? Zullen we samen meditatief 
gaan wandelen? Of een weekopening on-
line organiseren om elkaar te inspireren? 
Of……?
Graag horen we waar behoefte aan is en 
hoe we dat vorm kunnen geven met elkaar.

Claartje Kruijff, Erik van Ark,  
Wendela Schenk

(reageren kan via email van Wendela: 
wensch@xs4all.nl)
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Vernieuwde samenstelling
In onze eerste vergadering na de zomerva-
kantie op 1 september, namen we afscheid 
van Maaike Hoffer, die sinds najaar 2020 
voorzitter was. Ook op deze plek danken 
we Maaike nogmaals heel hartelijk voor al 
haar inzet voor de diaconale commissie! En 
we wensen haar en de kinderen alle goeds 
voor hun nieuwe leven in Israël! Gelukkig 
blijft Maaike op afstand betrokken bij de 
Geertekerk, met name ook via de redactie 
van de Geertebrief. 

Peter van Dijk, sinds 2020 al lid van de  
diaconie, volgt Maaike als voorzitter op.  
We kennen hem als een grote inspirator en 
kijken uit naar zijn nieuwe rol. 
Op 1 september verwelkomden we ook 
twee nieuwe leden van de diaconie: Ingrid 
Doornbos en Mirjam Minderman. Wat 
Ingrid Doornbos doet en drijft kunt u 
elders lezen (pag. 7). Mirjam Minderman 
stelt zich kort voor in het kadertje op de 
pagina hiernaast. We wensen Peter, Ingrid 
en Mirjam veel succes in hun nieuwe rol! 

Op 8 oktober hebben we in de nieuwe sa-
menstelling een beleidsdag. We berichten 
hierover in de volgende Geertebrief.

Opbrengsten collectes in de  
afgelopen maanden
3 juli AZC Oog in Al € 480,05
7 augustus Diaconaal  
Fonds Roemenië:  € 550,00

Dit bedrag is gebruikt als bijdrage aan de 
reiskosten van de jongerengroep die begin 
oktober naar de Geertekerk kwam.

2 oktober Rode Kruis / Pakistan: De wa-
tersnoodramp door langdurige extreme 
regenval in Pakistan leidt nu tot uitbraken 
van ziektes en hongersnood. Ongeveer een 
derde van Pakistan is overstroomd en zo’n 
33 miljoen mensen zijn getroffen door de 
ramp. De diaconie besloot daarom om een 
collecte voor ‘Pakistan’ in te lassen. Het 
totaalbedrag wordt een geoormerkte gift 
voor het Rode Kruis, dat ter plekke nood-
hulp verleent. De geplande collecte voor 
OMDUW wordt verplaatst.

Komende collectes
6 november: Kamp Zeist, het detentie-
centrum waar uitgeprocedeerde asielzoe-
kers (gezinnen en alleenstaande minderjari-

Diaconale Geluiden en collectes
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gen) die het land moeten ver laten, worden 
gehuisvest. De opbrengst wordt gebruikt 
voor de aankoop van speel- en knutsel-
materialen voor de kinderen, materialen 
voor creatieve dagbesteding voor de vol-
wassenen en wat extra’s op het gebied van 
lichaamsverzorging e.d.
4 december: Voedselbank. Door de snel  

stijgende kosten voor het levens- 
onderhoud zijn steeds meer mensen in 
Utrecht aangewezen op de Voedselbank  
(https://www.voedselbankutrecht.nl); uw 
gift is zeer welkom!

Namens de diaconale commissie,  
Arina de Heer en Mirjam Minderman

Even voorstellen: 
Mirjam Minderman
Het geloof is voor mij een belangrijke drijfveer om zo goed 
mogelijk met ‘mens en milieu’ om te gaan. Vandaar dat ik eerst 
op het vlak van ontwikkelingssamenwerking heb gewerkt 
(waaronder acht jaar voor Oikocredit) en me vervolgens 
steeds meer met maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en duurzame ontwikkeling ben gaan bezighouden. Sinds 2015 
doe ik dat bij TIAS School for Business and Society, door 
middel van beleidsontwikkeling en onderwijs. Ik hoop dat 
ik met mijn ervaring op dit vlak een nuttige bijdrage aan de 
diaconale commissie kan leveren. Mijn werk is vrij theoretisch, 
en ik vind het prettig om via de diaconie ook wat meer 
praktisch bezig te kunnen zijn – zo was ik in het voorjaar 
betrokken bij de organisatie van het Groene Weekend. Dat 
was een goede ‘kennismaking’ met de diaconie en dus zet ik 
me nu graag structureler in! 

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

Judith Fournier-Moesman, 
coördinator autodienst
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang om 10.30 uur

23 okt ds. Marthe de Vries, Woord en tafel
30 okt  ds. Lense Lijzen, ds. Marthe de Vries, 

ds. Claartje Kruijff
 Herdenking van overledenen
 cantorij, crèche
6 nov ds. Lense Lijzen, Woord en tafel
 verteluur en crèche
13 nov ds. Jesse Gruijters
20 nov ds. Marthe de Vries, doopdienst
 laatste zondag kerkelijk jaar
27 nov ds. Lense Lijzen
  1e advent,  cantorij, verteluur en 

crèche
4 dec ds. Claartje Kruijff
 2e advent, Woord en tafel
11 dec ds. Marthe de Vries
 3e advent
18 dec ds. Jaap Marinus
 4e advent

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

6 nov ds. Marthe de Vries
20 nov ds. Alleke Wieringa
 gedachtenisdienst
4 dec drs. Evelijne Swinkels-Braakman
 2e advent

Remonstranten Schoonhoven
Kruispoortstraat 8, Schoonhoven
Aanvang 10.00 uur

23 okt ds. Gerdienke Ubels
6 nov ds. Koen Holtzapffel
20 nov  ds. Lense Lijzen, laatste zondag 

kerkelijk jaar
4 dec ds. Rachelle van Andel
 2e advent
10 dec  (zaterdag) Kerstmarkt met  

kerstverhaal, 14.00 uur
18 dec ds. Madelief Brok
 4e advent

Kerkdiensten

Advent 2022 ‘Waar het licht kan komen’
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. 

Marthe de Vries

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)

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 ver-
schijnt 10 december 2022. Kopij 
inleveren uiterlijk op maandag 21 
november 2022 vóór 12.00 uur.

Adressen en colofon


