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Van de redactie

Licht en warmte

Kerstmis is traditioneel het feest van licht. Het brengt warmte, brengt men-
sen om ons heen en het brengt ons dichter bij elkaar. De keuze voor Licht 
en warmte als thema lag dan ook voor de hand. Maar daar speelt onherroe-
pelijk doorheen dat we te maken hebben met de klimaat- en energiecrisis 
en oorlog in Europa. 
Lense Lijzen schetst een dilemma: kunnen we in deze situatie het Kerstfeest 
wel uitbundig vieren of kunnen we het beter overslaan? Vanuit het donker, 
vanuit de zwaarte van alledag kunnen we toch zelf en met elkaar op weg 
gaan naar het kind van Bethlehem, als teken van hoop. 
Marie Anne Dekker is blij dat het klimaat weer een gespreksonderwerp is 
waarover je zonder schaamte met elkaar van gedachten kunt wisselen. Zelf 
kreeg zij van huis uit (materiële) soberheid mee. Het gaat haar niet zozeer 
om het geld, maar om de aarde, om het bewustzijn dat we hier ‘te gast’ zijn.
Marten van der Gaag heeft een lange loopbaan achter de rug op gebied van 
milieu en natuur. Hij ervoer dat we vaak achter de feiten aanlopen. Dat de 
mens zich boven ander leven verheven heeft gevoeld en natuurlijke syste-
men heeft verstoord. Nu is een enorme transformatie nodig, waarvoor we 
ons moeten blijven inzetten.
Voor Jan van Aller en zijn broer bestond er als jongetjes geen groter plezier 
dan met wat extra warmte de engeltjes uit de bocht te laten vliegen. Met als 
conclusie dat geloof en wetenschap elkaar niet hoeven uit te sluiten.
Dat duisternis ook een andere kant heeft maakte Gerard van den Berg mee 
tijdens een wandeling in het donker. Hij neemt zich voor om juist in deze 
adventsperiode het donker meer te omarmen. 
Vanaf het orgel klinkt een hartenkreet van Maarten van der Bijl: ook al is het 
met een zilveren domper, laten we aan het eind van een kerkdienst niet de 
kaars uitdoven! Want waar vuur is, is hoop!
Thomas Borggrefe beschrijft in de rubriek Ik geef de pen door het wonder 
van het licht aan de hand van een lied en een oud verhaal. 
In de rubriek Wat draai jij? vertelt Loes Heidstra welke klassieke muziek 
haar draagt.  
In het Centraal Museum liet Hans van der Waal zich raken door een aantal 
kunstwerken in de tentoonstelling Double Act. Eén daarvan is een geënsce-
neerde setting van licht en donker, van water en vuur.

Wij wensen u een gezegende advents- en kersttijd, waarin we licht en warm-
te kunnen geven en ontvangen.

Trudy Schreuder Goedheijt
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Thema: Licht en warmte

Waar het licht kan komen

Een lied dat ik graag zing, en laat zin-
gen, in de adventstijd is Licht dat ons 
aanstoot in de morgen (lied 601) en 
dan vooral de volgende regels:

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Uitersten
De verwachting van deze weken, waar-
in het donker buiten zo overheerst en je 
ook van binnen soms vasthoudt, is hier-
in samengevat. Om met de ogen van een 
kind, onbevangen, als een licht, uit te kijken 
naar een vernieuwde wereld waarin voor 
ieder mens plaats is en waarin je met de 
naam die bij je hoort in vrede mag leven. 
Als je ze snel leest, denk je misschien: ja, 
ja, grote woorden, maar daar komt toch 
niks van terecht. We gaan elk jaar op weg 
naar Kerstmis en vieren Jezus’ geboorte, 
maar verandert die wel iets? Verstandelijk 
gezien is dat een begrijpelijke reactie. Wij 

mensen zijn hardleerse wezens en ook dit 
bijna voorbije jaar geeft weinig aanleiding 
tot optimisme. Oorlogen met slachtoffers, 
klimaatuitwassen, hongersnood, een krap-
pe beurs, wat vier je dan? Zullen we het 
maar overslaan en ons terugtrekken? Of 
juist doen alsof er niets aan de hand is en 
Kerstmis, ondanks alles, zo uitbundig vie-
ren als maar kan? Zo kun je twee uitersten 
laten domineren, maar of je van een van 
beide opknapt, of je ermee uit de voeten 
kan, dat is maar de vraag!

Lichtdragers
In oudere tijden was de adventstijd, net als 
de weken voor Pasen, een periode van be-
zinning en van vasten. Dat laatste is door 
de komst van Sinterklaas in december altijd 
wat lastig. Want hoe combineer je de Sint 
met matiging? Bezinning echter is een goe-
de zaak, om zelf en ook met elkaar vanuit 
het donker, vanuit zwaarte van alledag, de 
tocht te maken naar waar het licht kan ko-
men. In jezelf, bij de ander en met die vaak 
hopeloos uitziende wereld om je heen. Het 

is wonderlijk dat je op deze tocht al snel 
merkt dat je niet alleen bent. We zoeken 
elkaar op, vragen naar de ander, doen iets 
voor een dierbare of juist voor een onbe-
kende. We openen ergens een luik, zoals 
bij een adventskalender, en zien de ander 
staan. En zo gaan we op weg naar het kind 
in Bethlehem, dat elk jaar weer verschijnt 
als een teken van hoop. Is dat niet waar 
je van leeft? Van het uitzien naar en ver-
wachten van een leven, een wereld met 
minder gekrakeel, met minder gescheld, 
met minder geweld? Lichtdragers die ons 
voorgaan, zijn in deze weken ook de men-
sen die op 10 december de Nobelprijs voor 
de Vrede ontvingen, de Witrus Bialiatsky 
en een Russische en een Oekraïense men-
senrechtenorganisatie. Mensen die niet op-
geven, zoekend naar licht voor wie in het 
donker leven. Anders maar ook weer net 
zoals wij, mensen op weg. Laten we elkaar 
op die weg bemoedigen. Ik wens u allen 
een gezegend en vrolijk Kerstfeest!

Lense Lijzen
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Thema: Licht en warmte

Te gast op Moeder Aarde
Marie Anne Dekker is zeven jaar 
betrokken bij de Geertekerk, eerst 
als vriendin en sinds afgelopen 
Pinksteren als lid. Ze is contactlid en 
zit in de Amnesty-groep. Sommigen 
kennen haar van haar breiwerk, waar 
ze mensen letterlijk en figuurlijk 
warmte mee geeft in de vorm van 
sokken, wanten, dieren en meer. 

Zelf maken
“Mensen willen allemaal warme sokken, 
wanten, mutsen en sjaals. En vooral de zelf-
gemaakte versies zijn nu populair. Ik brei 
graag en zoiets als sokken breien verveelt 
niet. Je kunt steeds andere garens, steken 
en patronen kiezen; beginnen bij de teen 
of bij de boord. Zo blijft het voor mij een 
uitdaging. Er is in de Geertekerk een klein 
groepje BlijeSokkenBreiers (net opgericht). 
Ik geef tips en leer nieuwe technieken. Het 
is leuk om mensen blij te maken met een 
zelfgemaakt product dat ook nog bijzon-
der nuttig is in deze tijd van energiecrisis.”

“Ik heb van huis uit geleerd om zuinig te zijn 
met water en energie. Dat had niet zozeer 
een financiële reden, maar was verbonden 
met het geloof dat de aarde ons was ge-
geven en dat we daar als gasten voorzich-
tig mee om dienden te gaan. Soms leidde 
dat wel tot een naar soort soberheid. Dat 
hoeft nou ook weer niet. Nu hoor ik men-
sen vooral vertellen dat ze de verwarming 
uit of lager zetten, korter douchen, enzo-
voort, omdat energie duur is geworden. 
Maar het gaat voor mij niet in de eerste 
plaats om het geld. Wat mij betreft gaat 
het om de aarde, om het bewustzijn dat we 
hier te gast zijn. Je hoeft niet in de kou te 
zitten, maar gebruik de middelen met mate 
en zorg voor een goede verdeling van die 
middelen. Ik vind het fijn dat klimaat weer 
een gespreksonderwerp is waarover je het 
zonder schaamte kunt hebben met elkaar.”

Niet meer gek
“De tijd dat mensen het gek vinden dat je 
zuinig bent met energie, geen vlees eet of 

niet vliegt, lijkt voorbij. Ik probeer het ge-
sprek overigens wel luchtig te houden. Ieder 
doet het immers op haar of zijn eigen ma-
nier. Het is leuk om tips uit te wisselen en 
om te zien dat delen en ruilen een goed al-
ternatief is voor het kopen van nieuwe spul-
len. Dat ik zelf zoveel mogelijk naar de win-
kel probeer te gaan, omdat ik al die rondrij-
dende busjes en grote distributiecentra een 
verschrikking vind, biedt gespreksstof. Net 
als het feit dat ik geen elektrische fiets heb, 
omdat ik die (nog) niet nodig heb. Voor ou-
ders biedt deze crisis een enorme kans om 
het goede voorbeeld voor te leven.”

Mediteren
“Toen de klimaattop in Egypte begon me-
diteerde ik digitaal met vijftig mensen voor 
Moeder Aarde. We deden dat in de weten-
schap dat op dat moment duizend vrouwen 
de berg Sinaï beklommen en twee vrouwen 
op de berg Fuji (Japan) zaten. Die laatsten 
mediteerden met ons mee. Ik leerde dat 
twee kwaliteiten in ons belangrijk zijn om de 
aarde te kunnen bewaren: natuurlijke voor-
zichtigheid en natuurlijke schaamte. Dat je 
je schaamt voor dingen die niet heilzaam zijn 
voor de aarde en dat je voorzichtig omgaat 
met alles wat de aarde geeft. Die kwalitei-
ten kun je in jezelf (blijven) ontwikkelen en 
doorgeven aan volgende generaties.”

Kaarsje naast je bord
“We hadden vroeger nooit een kerstboom 
thuis, want die boom gaf maar rommel en 
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Voor mijn vader waren natuurwetenschap en religiositeit geen 
elkaar uitsluitende zienswijzen. Als fysicus, werkzaam op het 
gebied van beeldversterking, was hij thuis in de wereld van de 
kleinste deeltjes waaruit materie is opgebouwd. En tegelijk was 
hij betrokken bij de geloofsgemeenschap. Misschien wel juist 
door die fascinatie voor wetenschap had hij er ook oog voor 
dat die taal van de wetenschap niet de enige is waarmee je de 
werkelijkheid kunt beschrijven en duiden. Dat er daarnaast ook 
de taal van het geloof is, die in metaforen, gelijkenissen en diep-
zinnige verhalen ons helpt om het leven te doorgronden en be-
ter te verstaan. 

Voor ons als kinderen kwam die dubbele belangstelling rond 
de kerstdagen misschien wel het duidelijkst aan het licht. Wij 
vierden uitgebreid Kerst, met alle verhalen, liederen en versie-
ringen die daarbij horen. Een van de meest betoverende din-
gen vonden wij als kinderen de engelen die gingen vliegen als 
je kaarsjes eronder brandde. Wie kent ze niet? Er zitten ook 
belletjes aan het apparaat en als de engelen vredig hun rondjes 
draaien hoor je lieflijke klokjes klingelen. Vrede op aarde, etc.  
Prachtig! Maar, mijn vader zou mijn vader niet zijn als hij ons 
niet ook uitlegde hoe dat kon. Dat de vlammetjes van de kaar-
sen de lucht eromheen verwarmen. En dat verwarmen inhoudt, 
dat de moleculen sneller gaan bewegen en meer ruimte gaan in-
nemen. En dat er zo een soort wind naar boven ontstaat, waar-
door de radartjes… etc. 

Ik vond – en vind – zo’n ‘technische’ beschouwing nog steeds 
evenzeer interessant als de symbolische en verhalende kant 
van ons ‘tingelding’, zoals wij het noemden. Om zijn onder-
richt te visualiseren liet mijn vader ons zien dat, als er meer 
warmte was, de lucht boven de kaarsen nog meer uitzette en 
dus nog sneller een uitweg zocht en dat de engeltjes zo snel-
ler gingen vliegen. 

‘Kijk’, zei hij dan (toevallig altijd nèt als mijn moeder even niet 
in de kamer was), en hield wat extra brandende lucifers onder 
de engeltjes. Al gauw hadden mijn broer en ik dit door en had-
den we geen groter plezier dan te proberen het vuurtje onder 
de engelen zó op te stoken met stukjes lucifer en stompjes 
kaars, dat de engelen sneller en sneller gingen draaien, tot ze 
letterlijk uit de bocht vlogen en met zwartgeblakerde vleugel-
tjes neerstortten. 

Geloof en wetenschap hoeven elkaar dus geenszins uit te slui-
ten: Engeltjes door het luchtruim zweven, dat kan heel goed zowel 
symbolisch als letterlijk bestaan. 

Jan van Aller

ColumnDolgedraaide engelen

hoorde ook helemaal niet bij Kerstmis. 
We hadden wel – alleen met Kerst – een 
kaarsje naast ons bord. De rest van het 
jaar werden er geen kaarsen gebrand. Wij 
maakten als kinderen gevieren een soort 
liturgie voor de kerstmaaltijd. We schre-
ven dan voor iedereen een briefje waar op-
stond wat er gezongen en gelezen moest 
worden. Bij een rooms-katholiek vriendin-
netje zag ik een prachtige kerststal onder 
de boom. Die hadden wij als gereformeer-

den niet. Hoewel, later maakten we wel 
papieren figuren en mijn vader knutselde 
daar een houten stalletje bij.”

Altijd Kerstmis
“Ik vind Kerstmis een lastig feest, omdat 
het zo commercieel is geworden. Ik pro-
beer daar zo min mogelijk aan mee te doen, 
maar in de beeldvorming voert dat de bo-
ventoon. Het pure Kerstfeest is voor mij el-
kaar licht en warmte geven. Dat is niet iets 

voor twee Kerstdagen, maar voor alle dagen 
van het jaar. Dat bij ons de woorden ‘licht’ 
en ‘warmte’ genoemd worden, heeft natuur-
lijk te maken met ons jaargetijde. Aan de an-
dere kant van de wereld speelt dat minder 
denk ik. Een woord dat wereldwijd past, is 
‘verbondenheid’. Samenkomen, met elkaar 
eten, een gemeenschap zijn: dat was voor 
mij een van de belangrijkste redenen om te-
rug te keren naar de kerk.”

Ineke Ludikhuize

Thema: Licht en warmte
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Thema: Licht en warmte

Zorg voor de omgeving
In zijn lange loopbaan maakte 
Marten van der Gaag veel ontwik-
kelingen mee op gebied van milieu, 
klimaat en energie. Hoe houden we 
de aarde gezond? Dat was voor hem 
een rode draad. “Ik ben gedreven 
door zorg voor de omgeving. Nu we 
de klimaat- en energiecrisis aan den 
lijve ondervinden ontstaat er einde-
lijk een breder gedragen gevoel dat 
er echt iets aan de hand is en dat er 
wat moet gebeuren”, stelt Marten. 

Loopbaan
“Toen ik begin jaren zeventig na een mis-
lukt jaar natuurkunde voor een studiekeuze 
stond heb ik gekozen voor biologie. Tijdens 
mijn studie ontwikkelde ik mij als onder-
zoeker. Ik begon te werken als toxicoloog 
voor de waterleidingbedrijven. In die tijd 
zaten er veel gifstoffen in de Rijn en de 
Maas. We werkten aan een betere zuive-
ring voor het drinkwater. Later, bij Rijks-
waterstaat, ging het meer om de inrichting 
van gezonde natuurlijke watersystemen, 
het saneren van vervuilde gebieden en het 
voorkomen van verontreiniging. Bij het mi-
nisterie van VROM werd ik vervolgens ver-
antwoordelijk voor bestrijdingsmiddelen en 
werkte daar mee aan de Europese samen-
werking rond het toelaten en toepassen 
van bestrijdingsmiddelen in landbouw en 
industrie. Mijn volgende baan bestond uit 
onderhandelen, samen met de twaalf pro-
vincies, over milieu, water, landbouw en na-
tuur met de ministeries. Binnen deze pro-
vinciale koepel stapte ik na een paar jaar 
over op bestuurlijke projecten om beleid 
uit te voeren rond luchtkwaliteit en gebied-
sinrichting. Toen het klimaatvraagstuk pro-
minenter op de agenda kwam hebben we 
onder leiding van Jan Terlouw in het he-
le land ideeën opgehaald om projecten te 
starten gericht op aanpassing aan de kli-
maatverandering. Gaandeweg ging de aan-
dacht naar de energietransitie en draaide 
ik twee jaar mee bij de SER in het team van 
Ed Nijpels. Het team borgde en bewaakte 
afspraken uit het Energieakkoord.

Geleidelijk verschoof mijn inzet naar werk-
gebieden waar ik oorspronkelijk helemaal 
niet in thuis was. Van bioloog en toxicoloog 
naar bestuurlijk adviseur en onderhande-
laar. Daarbij was mijn achtergrond wel han-
dig om snel de feiten die op tafel kwamen 
te kunnen wegen op hun waarde.”

Hoe staan we ervoor?
“Het is zorgelijk, zou ik zeggen. Toen 
ik afscheid van het werk nam heb ik het 
rapport van de Club van Rome, De gren-
zen aan de groei (1972) herlezen. Het was 
schokkend om te zien dat veel van hun 
voorspellingen nu lijken uit te komen. De 
VN klimaatprognoses van IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change) 
zijn consensusrapporten en lopen daarom 
meestal wat achter op de wetenschappelij-
ke feiten. Zo smelt bijvoorbeeld het drijfijs 
op de Noordpool sneller dan voorspeld. 
Maar de problemen zijn ook razend inge-
wikkeld om aan te pakken. De aarde draait 
door, maar het leven voor de bewoners 
gaat wel veranderen. 
Vaak zie je dat er eerst iets ergs moet ge-
beuren voordat we maatregelen nemen. 

Dat bepaalde in een zekere zin mijn loop-
baan. Door een ongeluk met gif in 1967 gin-
gen in de Rijn heel veel vissen dood. De 
waterleidingbedrijven werden toen wakker 
en startten onderzoek. De Sandozramp in 
1986 veroorzaakte weer vissterfte in de 
Rijn. Dat leidde tot het Rijnactieplan.
Klimaatverandering is meer een stille ramp, 
het gaat heel geleidelijk. Het ligt zo ver weg 
dat we denken dat we het nog kunnen op-
lossen. De gaten in de ozonlaag hebben we 
kunnen dichten, maar dat ging alleen over 
het verbieden van een paar stofjes, CFK. 
Nu is er wereldwijd een enorme transfor-
matie nodig en dat is een forse opgave.”

Wat kunnen we doen? 
“Mijn werk was vooral gericht op het ver-
kennen van problemen en werken aan op-
lossingen in de bestuurlijke en politieke 
omgeving. Steeds een beetje bijsturen, een 
duwtje in de goede richting geven. Werk 
van de lange adem.
Het is ook goed om te kijken wat je zelf 
kunt doen. Toen we tien jaar geleden ver-
huisden, hebben we eerst ons huis geïso-
leerd en daarmee het energiegebruik met 
60% kunnen terugbrengen. In de huidige 
energiecrisis lijkt het mij daarom beter om 
mensen te helpen om snel hun huis te iso-
leren zodat je ervoor zorgt dat hun ener-
gierekening omlaag gaat. 
We zijn in Nederland verwend geraakt 
door de goedkope energie van ons ‘gas-
sjeikdom’. We praten nu over hoeveel we 
moeten inleveren, maar met onze welvaart 
van 10 of 20 jaar geleden waren we ook 
tevreden. 
Het is daarom belangrijk dat we ons blijven 
inzetten. En soms zie je dat kleine acties 
grote effecten hebben. 
Zo kwam iemand in de jaren negentig in de 
Sahel op het idee om geitenkeutels in een 
gat te leggen en er een hekje omheen te 
zetten. Zo konden de geiten de opkomen-
de plantjes niet meer opeten en werden 
kaalgevreten gebieden weer groen. Want 
als er bomen komen, verandert ook de he-
le waterhuishouding, het ecosysteem ten 
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goede mee. Nu zie je dat dit op grotere 
schaal lijkt te gebeuren, bijvoorbeeld door 
Just Diggit. Dat geeft hoop, daar ga ik mij 
nog in verdiepen.”

Inspiratie
“Eigenlijk zijn mensen niet altijd goed ge-
weest voor hun omgeving. Als rentmees-
ter heeft de mens zich boven ander leven 

verheven gevoeld en natuurlijke systemen 
verstoord. 
Mijn inspiratie haal ik uit de gemeenschap, 
uit contact en gesprekken met anderen, 
ook bij de Geertekerk. Ik geloof in men-
sen die elkaar kunnen inspireren en aanzet-
ten om goede dingen te doen. De zondag-
se kerkdiensten inspireren mij, ook al kom 
ik de laatste jaren minder regelmatig. Wij 

voelen ons sterk verbonden met de groep 
mensen die we kennen van 30 jaar gele-
den uit onze gezin&geloofgroep. En met de 
mensen met wie ik in de loop der jaren 
heb samengewerkt in de kerkenraad en de  
diaconie. Dat ervaren we als een kleine ge-
meenschap.“ 

Trudy Schreuder Goedheijt

‘Trek je benen op, als je een volgende stap zet. Dat 
geeft je de mogelijkheid om je voeten de grond te 
laten ervaren.’ Het is eind oktober. Aan de rand van 
Amsterdam – nabij het AMC-ziekenhuis – maak ik 
samen met mijn vrouw een nachtwandeling onder 
leiding van dichter Marjolijn van Heemstra. 

Schuifelend slingert de wandelgroep tussen de bomen door 
in het kleine natuurgebied. In het begin nog pratend, gieche-
lend over hoe we deze tocht zonder vallen door zullen komen. 
Daarna vervolgen we de wandeling in stilte. We vertragen onze 
pas, luisteren naar de stappen van onze voorganger, oriënteren 
ons op de ondergrond met de stok die we hebben gekregen 
en merken dat onze ogen zich steeds meer aanpassen aan de 
adembenemende duisternis om ons heen. Over het water valt 
een prachtige glinstering, die ons tegelijkertijd waakzaam houdt. 

Halverwege de wandeling stoppen we op een grasveld en ne-
men we plaats op onze klapstoeltjes. Van Heemstra laat ons 
een andere kant van de duisternis zien. ‘Wij verbinden het vaak 
met angst en gevaar, maar het donker staat ook voor rust, ver-
binding en vertraging.’ Ze legt de link met verhalen uit andere 
culturen, waarin het donker wordt geassocieerd met genezing. 
‘In de nacht zie je de volle omvang van je pijn, je verdriet, je 
twijfel. Pas als je dit ziet, kun je ermee worstelen.’ Met deze 
bagage vervolgen we onze tocht door het donker, steeds alert 
op de boomstronken of laaghangende takken die onze weg be-
moeilijken. Als we het bos uitstappen worden we overvallen 
door het oogverblindende licht van het ziekenhuis. Mijn ogen 
hebben moeite om dit felle licht te verwerken. Even overweeg 
ik om te draaien en de nacht weer in te gaan. 

Een paar dagen na de nachtwandeling lees ik over een lichtpro-
jectie in Utrecht. Normaal zou ik hier zeker met mijn kinderen 

naar gaan kijken. Nu aarzel ik. Hoeveel licht hebben we nodig? 
Ik denk terug aan de woorden van Van Heemstra. ‘Iedere ge-
neratie groeit op met minder sterren. Door de lichtvervuiling 
zijn ze steeds slechter zichtbaar.’ Ik neem me voor om in deze 
adventsperiode het licht meer in het donker te zien. De duis-
ternis te omarmen.

Gerard van den Berg

ColumnLicht in het donker

Thema: Licht en warmte

Marc Chagall - Gevecht van Jacob met de engel
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Nieuw: de partij tegen de domper

Soms is het fijn om je, te midden van 
alle wezenlijke dingen, eens te kun-
nen inzetten voor iets lichts, vindt  
onze cantor-organist. Vandaar nu een 
vlammende hartenkreet vanaf het  
orgel: laten we het nooit meer uitma-
ken! De partij tegen de domper zoekt 
lichtgeraakte leden.

Om te beginnen: in mijn dorp staat een 
klein Mariakapelletje. Het is een aantal jaar 
geleden gebouwd als doekje voor het bloe-
den toen de katholieke kerk er mee stopte. 
In het midden van het bouwsel staat één 
beeld dat mee mocht, iets te groot, Ma-
ria met kind. Iemand heeft er, waarschijn-
lijk uit medelijden, nog twee andere Maria’s 
naast gezet: eentje met een vrolijker baby 
en eentje van plastic met een stralend hart. 
Er staan ook bloemen, wat bankjes, een of-
ferblok en twee kaarsentafels. Ik vind het 
prachtig. Soms steken we daar een kaarsje 
aan. Het mooie van een kaarsje aansteken: 
dat jij daar weg gaat, en het kaarsje dan 
nog brandt. Dat je met dat kaarsje daar iets 
achter kunt laten. Misschien zelf iets lichter 
weg kunt gaan. De partij tegen de domper 
is er een groot voorstander van.

Troost
Katholieken weten er vanouds wel raad 
mee. En meer is beter! Vijftig cent voor 

een paar uur is een leuk begin, maar voor 
een paar euro koop je een noveenlicht dat 
dagen brandt. Wie wel eens in Lourdes is 
geweest, heeft zich bij de grot verbaasd 
over de meest extreme vorm hiervan. In 
een soort fietsenstalling op de route staan 
honderden joekels van kaarsen te walmen. 
Letterlijk metershoog, van over de hele 
wereld meegezeuld. Het is niet helemaal 
mijn devotie, maar ik kan er wel de troost 
van begrijpen: dat jij al lang en breed weer 
thuis bent, en dat die kaars dan nog weken 
zal branden.

God heeft het eerste woord
In diezelfde trant is het daarom ook 
zo prachtig, essentieel zelfs, dat in de 
Geertekerk de Paaskaars al brandt als we 

binnenkomen. Het licht dat er was voor wij 
er waren, dat ook na ons weer zal worden 
doorgegeven. (Was dat niet zo, wij hadden 
er niets te zoeken.) Tijdens de dienst ste-
ken we nog meer kaarsen aan. Een kaars 
op tafel, een kaars voor de kinderen: licht 
is altijd bezig zich te verspreiden. De partij 
tegen de domper is daar een groot voor-
stander van.

Statement
En daarom vinden wij van de partij het zo 
betreurenswaardig dat er elke week aan 
het eind van de dienst een kaars wordt 
uitgemaakt. Zelfs als dat met een zilveren 
domper gebeurt: een domper blijft een 
domper. Het moet maar eens klaar zijn, 
vinden wij! De partij staat open voor al-
le lichtgelovigen. Wij brengen het publie-
ke debat op gang met prikkelende teksten 
als ‘wacht tot de kaars gedoofd is, er kan 
nog een dienst komen’ en ‘waar hoop is, is 
vuur’, of ‘waar vuur is, is hoop’. Wij zoeken 
vooral een conciërge (volgens Ilja
L. Pfeiffer afgeleid van ‘comte des cierges’, 
de graaf der kaarsen). Van onze leden ver-
wachten wij dat zij lang aanblijven.
Ook als niet-lid kunt u trouwens uw bij-
drage leveren. Als u in de kerk bent en de 
kaars wordt gedoofd, dan kunt u zachtjes 
‘boe’ zeggen. Wie weet wat we zo teweeg 
kunnen brengen. Ik reken op u.

Maarten van der Bijl
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Lichtinval

‘There is a crack in everything, that’s 
how the light gets in’, zingt Leonard 
Cohen in ‘Anthem’. 
Deze regel verwijst naar een oud verhaal 
over een man die zijn been verloor. Hij 
trok zich terug in een klooster voelde 
zich gebroken over wat hem was over-
komen. Zijn diepe verdriet was terug 
te zien in de tekeningen die hij maakte.  
Hij tekende gebarsten vazen en andere 
beschadigde voorwerpen. In de loop van 
de tijd vond hij innerlijke rust en veran-
derde zijn kijk op het leven. Toch bleef 
hij barsten in vazen tekenen. Op een dag 
vroeg iemand waarom hij dat nog steeds 
deed. De man antwoordde: ‘There is a 
crack in everything, that’s how the light 
gets in’. 
Ik luister veel naar verschillende soorten 
muziek. Als je de achtergrond van een 
lied leert kennen, krijgt de muziek nog 
meer betekenis. 

Een oude man riep zijn drie zonen bij zich 
en zei: ‘Ik kan mijn bezit niet in drieën 
delen. Ik laat alles na aan diegene die het 

helderste inzicht bezit. Op tafel ligt voor 
iedereen een muntstuk. Wie iets koopt 
waarmee de kamer geheel gevuld kan 
worden, zal alles krijgen’. 
De eerste zoon kocht stro, maar dat 
reikte slechts tot halverwege. De tweede 
zoon kocht zakken met veren, maar ook 
hem lukte het niet de kamer te vullen. De 

derde zoon kocht een kaars. Toen het 
donker was, stak hij de kaars aan. De ka-
mer was gevuld met licht. Helemaal. 

Elke dag maak ik ruimte om een tekst 
te lezen (een gedicht, een kort verhaal). 
Het zijn vaak lichtpuntjes, waardevolle 
momenten, parels. 
De schrijver Johann Wolfgang van Goet-
he gaf ooit het advies: ‘Een mens moet 
zo mogelijk elke dag naar een lied luiste-
ren, een goed gedicht lezen of naar een 
schilderij kijken.’ 

‘Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur, dat nooit meer dooft, 
een lichtend vuur dat nooit meer dooft.’ 
Dit Taizé-lied inspireert mij vaak als ik 

‘s avonds laat thuis kom. Dan doe ik het 
licht in de kamer uit en ga zitten. Met een 
lucifer steek ik een kaars aan. Stilte, een 
lichtje, licht, de rustige vlam… 
Misschien is het mooi, als we elke dag een 
lichtje ontsteken. Voor ons zelf en voor 
anderen. 

Thomas Borggrefe

Udo Mathee - Sinnvoll
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Verhalen bestaan vaak in veel ver-
schillende vormen. In de rubriek 
Geef de pen door verwijst Thomas 
Borggrefe naar een verhaal over een 
oude man en drie zonen. Het onder-
staande sprookje is een andere, meer 
uitgewerkte versie met gelijke strek-
king. Het kan als kerstverhaal worden 
(voor)gelezen.

Er was eens een koning die twee zonen 
had. Ze woonden in een mooi kasteel met 
hoge torens. Het mooiste van het kasteel 
was de grote feestzaal, die de Koningszaal 
werd genoemd. Daarin kon de koning wel 
tweeduizend gasten ontvangen.
Het volk hield van de koning, want hij was 
goed en rechtvaardig. Maar de koning werd 
oud en voelde dat hij niet lang meer zou le-
ven. Daarom liet hij op een dag zijn twee 
zonen bij zich komen en zei: “Een van jullie 
zal mij moeten opvolgen en regeren over 
het land. Ik houd van jullie allebei evenveel 
en omdat ik niet weet wie de beste koning 
zal zijn, zal ik jullie een opdracht geven. 
Wie deze opdracht het beste volbrengt, 
zal na mij koning worden.”
De twee zonen vonden dat een goed plan 
en vroegen: “Vader, wat moeten we doen?”
De koning zei: ”Kijk, ik geef ieder van jullie 
een goudstuk. Koop daarvoor iets wat de 
grote Koningszaal vult tot aan het dak. Er 
mag geen enkele hoek leeg blijven! En wat 
je koopt, dat moet je zelf binnen één dag in 
de Koningszaal brengen. Ga nu en denk er 
goed over na wat je zult kiezen.”
De oudste zoon zadelde zijn paard en reed 
door steden en dorpen. Overal keek hij 
rond of hij iets zag waarmee hij voor dat 
ene goudstuk de Koningszaal kon vullen. 
Het was moeilijker dan hij had gedacht. Hij 
zocht de hele dag zonder iets te vinden. 
Tegen de avond zag hij een boer, die met 
een wagen volgeladen met stro naar zijn 
boerderij reed. Hij volgde de boer en zag 
dat in de grote schuur van de boerderij al 
heel veel stro bijeengebracht was. Stro is 
niet duur, dacht de koningszoon, daarmee 
kan ik de zaal van mijn vader vullen en dan 

word ik koning! De boer wilde het stro wel 
voor een goudstuk verkopen. De volgende 
morgen liet de koningszoon zodra het licht 
werd het stro op grote wagens naar het 
kasteel brengen. De hele dag was hij be-
zig het stro in de Koningszaal te brengen. 
Maar toen het donker werd was het stro 
op en de zaal nog maar half gevuld. Dood-
moe en teleurgesteld ging de koningszoon 
naar zijn kamer. De volgende dag liet hij 
het stro weer terugbrengen naar de boer.
De koning en zijn ministers wachtten nu 
gespannen op de jongste zoon, die ook op 
zoek was gegaan. Zou hij erin slagen de 
zaal helemaal te vullen? En waarmee zou 
hij dat doen?
Op de derde dag kwam de jongste zoon te-
rug in het kasteel. Hij had alleen maar een 
bruine houten kist bij zich. Iedereen vroeg 
zich nieuwsgierig af wat daarin zou zitten. 
Dat kon toch nooit genoeg zijn om een zaal 
mee te vullen!
De jongste zoon droeg de kist de lege zaal 
in en deed de deur achter zich op slot. 
Toen opende hij de kist en haalde er een 
heleboel kleine olielampen uit. Die had 
hij voor zijn goudstuk gekocht. Hij zette 

ze overal in de zaal neer, op tafels, op de 
grond en in de vensterbanken. Hij vulde ze 
met olie en toen de zon onderging stak hij 
alle lampjes aan. Nadat het helemaal don-
ker was geworden, ging hij naar zijn vader 
en zei: ”Ik ben klaar met de opdracht, wilt 
u komen om het te zien?”

De koning ging met zijn ministers naar de 
Koningszaal. Toen zijn zoon de deur voor 
hen had geopend, bleven ze verrast staan: 
de hele zaal was gevuld met het zachte licht 
van de olielampjes. In geen enkele hoek 
was het donker. De grote zaal was vol met 
licht.

De koning legde zijn handen op de schou-
ders van zijn zoon en zei: ”Mijn zoon, je 
hebt wijs gehandeld en de opdracht goed 
vervuld. Jij zult na mij koning zijn.”
De ministers riepen: “Ja, hij zal koning 
zijn!” En de ogen van de konings zoon 
straalden als het licht.

(Uit: ‘De gouden sleutel – verhalen bij the-
ma’s uit de Bijbel’; verzorgd en ingeleid door  
Baukje Offringa; Zoetermeer, 1991-95) 

Naar een Duits sprookje

Thema: Licht en warmte
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Leonie Koch
Geboren in een katholiek gezin in  
Leeuwarden ging Leonie sociologie stu-
deren in Groningen. Daar leerde zij tij-
dens een vakantiebaantje de kracht van 
creatieve therapie kennen, het vakge-
bied waar zij uiteindelijk haar werkkring 
in vond.
Hoewel van vrijzinnig katholieke huize 
worstelde Leonie met de dogmatische 
kant van het katholieke geloof. Op de 
bijbelgroep in de jaren zeventig, waar 
zij ook haar latere man leerde kennen, 
begon zij langzamerhand haar eigen weg 
in te slaan. Uiteindelijk nam zij afstand 
van haar moederkerk en kwam zij in 
de laatste jaren van haar leven bij de 
Geertekerk terecht. In dat vrije klimaat, 
met ook ruimte voor andere vormen 

van spiritualiteit, voelde zij zich thuis. 
Na haar scheiding was Leonie zeer 
actief, in een koor, met nordic 

walking en museumbezoek. Maar haar 
gezondheid liet haar steeds meer in 
de steek en langzamerhand werd haar 
fysieke wereld kleiner. Geestelijk niet, 
want boeken en whatsapp bleven 
zicht op de wereld bieden. Langzaam 
groeide zij naar het einde toe en op  
21 november verliet zij vermoeid maar 
dankbaar, zoals op de kaart staat, dit  
leven. Leonie is 78 jaar geworden. 

Marthe de Vries

Rectificatie
In de vorige Geertebrief stond in het In 
memoriam voor Erie Zijderveld – Kelder 
een storende fout. Zij en haar man Koos 
Zijderveld kregen samen vier kinderen 
(niet vijf zoals vermeld stond).

In memoriam

Herhaalde oproep

Nogmaals: vrijwilligers gezocht voor de informatie- en boekentafel
Na onze oproep in de Geertebrief van 
september zijn we blij dat zich een aantal 
nieuwe vrijwilligers heeft aangemeld. Maar 
het is nog niet voldoende! Om wekelijks te 
kunnen doorgaan met de ontvangsttafel in 
de hal van de Geertekerk hebben we nog 
een aantal nieuwe mensen nodig.
Daarom opnieuw deze oproep: 
Vind jij het ook belangrijk dat wij als ge-
meente kunnen doorgaan met het gastvrij 
en laagdrempelig ontvangen en informeren 
van wie onze kerk bezoekt? 
Is dat iets dat bij je past, en wil je daar wel 
een uur in de zes weken na de zondagse 
dienst voor vrijmaken? 
Meld je dan aan! Denk niet dat er wel an-
deren zijn die zich zullen aanmelden, want 
dat is dus niet zo, we hebben jóu nodig! 
Wil je eerst meer weten? Je kunt altijd  
iemand aan de tafel aanschieten of mailen 
naar onderstaand adres. 
We hopen op je reactie!

Alkelien Ignatius, a.ignatius@hccnet.nl
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Kunst van toen en nu
Onlangs bezocht ik in het Centraal 
Museum Utrecht ‘Double Act’, een 
prikkelende expositie van schilderij-
en uit de zeventiende eeuw gecom-
bineerd met eigentijdse videokunst. 
Wat heeft moderne kunst met kunst 
van vroeger te maken? Het smaakt 
als chocola met karamel en zeezout. 

Hoofd en hart
Tijdens de pandemie hebben we het bezoe-
ken van musea wel gemist. Althans ik wel 
– en ook Bart Rutten, artistiek directeur 
van dit museum. In het museummagazine 
beschrijft hij het als volgt: 
‘Minder dan een jaar geleden waren de mu-
sea gesloten ten gevolge van de lockdown. 
Zelf miste ik toen enorm de mogelijkheid 
geïnspireerd te worden door de kracht 
van de kunst, om in de publieke ruimte van 
musea in gezamenlijkheid met vrienden en 
vreemden kunst te ervaren. Met Double Act 
zetten we in op ervaring van het sublieme 
dat beeldende kunst kan bieden. Met de 
kunst van toen en nu willen we onze be-
zoekers in het hoofd en in het hart raken.’

Geluid
Kunst uit voorgaande eeuwen is natuurlijk  
niet gemaakt met kennis van de ontwik-
kelingen van nu. Andersom staat de heden-
daagse kunst wel met haar voeten in de 
geschie denis van de verbeelding. In deze 
expositie liggen de uitgestippelde lijnen 
niet altijd voor de hand. Maar de opstelling 
bij binnenkomst geeft wel een gevoel van 
herkenning. 
Het kunstenaarsduo Allora & Calzadilla 
neemt je mee in beeld en geluid: ‘Returning 
a Sound’, een ritje op een brommer. Op 
de uitlaat is een trompet gemonteerd. De 
link met de schilderijen aan de buitenkant 
van het expositiezaaltje is snel gelegd: 
muziekbeoefenaars uit de zeventiende 
eeuw. Toch ligt de betekenis van deze 
werken én dat van ‘Returning a Sound’ 
dieper dan in eerste instantie gedacht. De 
schilderijen beelden niet alleen muzikanten 
uit, maar vertolken ook het geluid van 
het instrument, om het interieur van de 
rijkere middenklasse te ‘verluchtigen’. Nú 
hebben we technische middelen om geluid 
letterlijk, ook in kunst, tot ons te laten 
komen. Dit videokunstwerk heeft nog een 

diepere laag. Het is een statement naar de 
gedemilitariseerde omgeving van een eiland 
van Porto Rico. Zestig jaar lang heeft het 
geluid van testen van bombardementen de 
regio geterroriseerd.
Niet iedere bezoeker zal deze betekenis 
eruit halen. Het vraagt nogal wat. Gemid-
deld genomen gunt men zich slechts ne-
gen seconden om een kunstwerk te bekij-
ken. Deze werken, vooral de videokunst-
werken, vragen een veel langere tijd. Als 
voorbereiding kan een QR-code op de si-
te gescand worden voor informatie op de 
smartphone. Dat kan tijdens het bezoek 
maar ook thuis. Het vergroot de impact 
van het kunstwerk.

Water en vuur
Een ander kunstwerk breng ik ook graag 
voor het voetlicht: ‘Crossing’, van de video-
kunstenaar Bill Viola. Dit videowerk is uit 
de begintijd van deze kunstvorm. Monte-
ren was toen nauwelijks mogelijk. Nu heb-
ben wij meer technische mogelijkheden. 
Het werk van Viola is iconisch te noemen. 
Zijn mediakunst behoort tot een van de 
meest gevierde ter wereld. Emoties wor-
den expressief getoond en in slow-motion 
afgedraaid. Zo ontstaat een uitvergroting 
van het moment. Een handeling die slechts 
enkele seconden duurt, wordt uitgerekt 
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In deze rubriek vertellen mensen welke muziek zij ‘draaien’ en welke  
muziek ‘dragend’ voor hen is. Deze keer deelt Loes Heidstra dat met ons.

Klassiek
“Muziek brengt mij vreugde en rust 
en geeft mij ook energie. Ik zal nooit 
vergeten dat ik samen met mijn zus in 
de auto zat en het dubbelconcert BWV 
1060 van Bach op de radio hoorden. We 
bleven maar op de maat heen-en-weer 
wippen en we zijn nog tien minuten in 
de auto blijven zitten, terwijl we al op de 
plek van bestemming waren.” De 63-jarige 
oud-bibliothecaresse Loes Heidstra leeft 
voor muziek. Ze staat ermee op en 
gaat ermee naar bed. “Zodra ik wakker 
ben, gaat radio 4 aan. En ’s avonds ga 
ik er ook de dag mee uit. Als ik op reis 
ben, mis ik mijn dagelijkse radioshotje 
ontzettend.” De liefde voor klassieke 
muziek is Loes met de paplepel ingegoten. 
“Mijn vader zong bij het Utrechts Motet 
Gezelschap en nam ons ook jaarlijks 
mee naar de uitvoering van de Mattheüs 
Passion. Hij nam ons helemaal mee in de 
muziek: ‘Hoor je die violen, dat zijn de 
zweepslagen die Jezus moest ondergaan.’ 

Hierdoor ging de muziek echt voor mij 
leven. Met mijn moeder speelde ik quatre-
mains op de piano.” 
Als Loes in 2014 de Geertekerk 
binnenstapt is het voor haar een logische 
keuze om bij de cantorij te gaan. “Je leert 
meteen veel mensen kennen. Iedere 
week kom ik verfrist weer thuis. Alsof je 
even wordt doorgeblazen. Ik kom weer 
helemaal bij mezelf. In mijn werk op de 
Buitenschoolse Opvang mag ik gelukkig 
ook met muziek aan de slag. Het is 
iedere keer weer mooi om te zien wat 
muziek bij kinderen losmaakt.” 
Welke muziek haar draagt? “Ik kan erg 
genieten van de verstillende muziek van 
Arvo Pärt. Dit jaar heb ik een kunstknie 
gekregen, wat er bij mij wel inhakte. Ik 
vind dan troost in muziek. En ik raak 
ook in vervoering van het Adagietto uit 
Mahlers 5e symfonie. Zolang er mooie 
muziek is, is het nog wel uit te houden 
op aarde.” En haar muzikale tip voor de 

kerstperiode? “Het Weihnachtsoratorium 
van Bach met het prachtige stukje met de 
echo van twee zangeressen. En natuurlijk 
de Messiah van Händel. Heerlijk om hard 
aan te zetten en lekker mee te zingen.”

Gerard van den Berg

Wat draai jij?

Loes Heidstra

tot meerdere minuten. Een majestueus 
gebaar ontstaat. Je wordt meegezogen in 
een gemoedstoestand. Hierom gaat het in 
dit werk van Viola en in de schilderijen uit 
de zeventiende eeuw die ernaast getoond 
worden: ‘De Foltering van Prometheus’ van 
Paulus Moreelse en ‘Democritus’ en ‘Hera-
clitus’ van Johannes Moreelse. Schilders uit 
de zeventiende eeuw werden uitgedaagd 
om verschillende temperamenten en hu-
meuren uit te beelden. 
De enscenering van ‘Crossing’ is overweldi-
gend. Het slokt je geheel op in beeld en ge-
luid. Het beeldscherm, bijna zo groot als de 
zaal, en het geluid als een ruis veroorzaken 
een enigszins begoochelende sensatie. Het 
dwingt je om dit te ondergaan. Een man, 

vaag weergegeven, komt langzaam aange-
lopen en verdwijnt weer in een uitdijende 
en weer dovende kolom van vuur. Het is 
een theatrale setting met elementen van-
uit de barok van licht en donker. Duide-
lijk geënsceneerd, geen getormenteerde 
pijn, maar wel een bijzonder schouwspel 
van mens en vuur. Het roept onmiskenbaar 
herinneringen op naar heldendom, brand-
stapel en vernietiging. Aan de andere zijde 
van dit scherm dezelfde beeldopbouw en 
geluidseffecten, maar dan nu met een aan-
zwellende en opdrogende ‘stortvloed’ van 
water. Water en vuur. Met deze toelich-
ting: ‘Vuur wordt in de kunst vaak ingezet 
om het lijden te verbeelden. Maar vuur is 
ook een element dat de mensheid in leven 

houdt. Videokunstenaar Bill Viola gebruikt 
het, samen met water, als symbool voor le-
ven en dood.’

TIP: Als u in vuur en vlam bent geraakt, 
is een permanente opstelling van werk van 
Viola in museum De Pont in Tilburg te zien, 
namelijk: ‘The Greeting’. De ontmoeting 
van Maria en Elisabeth is magistraal gedra-
matiseerd. In een ‘sneak preview’ te bekij-
ken via Youtube. Maar ‘echt’ is veel indruk-
wekkender.

Hans van der Waal

‘Double Act’ is t/m 15 januari 2023 nog te 
bezoeken. 
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Bezoek Hongaarse jongeren
Ervaringen van Ruben de Bruijn 
Het zal veel mensen van de gemeente 
niet ontgaan zijn dat er begin oktober een 
aantal nieuwe gezichten aanwezig waren. 
Hier en daar kon men in die week met een 
beetje geluk een van de diensten meema-
ken die mede georganiseerd werden door 
onze gasten. Hongaarse gebeden en ge-
zang klonken als een aangename verras-
sing door de Geertekerk. Het was een bij-
zondere ervaring om een dienst mee te 
maken die gemaakt was door twee groe-
pen uit verschillende culturen en landen. 
De Hongaarse gemeente uit het Roemeen-
se Sepsiszentgyörgy en onze gemeente in 
Utrecht. En toch leek deze dienst heel 
normaal. Er was niet alleen aandacht voor 
het geestelijke. Onze gasten hadden een 
week vol gepland met activiteiten. De 
Dom, DOMunder en de Buurkerk wer-
den bezocht, samen met mensen van onze 
Klub. Er werd geshopt in Utrecht, gefietst 
in Bunnik en rondgekeken in het Rijksmu-
seum en Amsterdam. De week kende ook 
serieuze momenten, toen na het kijken van 
een film het onderwerp homoseksualiteit 
op tafel kwam. Interessant en verbredend 
om te horen hoe hierover gedacht wordt 
in de twee culturen. Deze gezellige week 
sloten we af met een burger en een biertje 
bij Hannekes Boom in Amsterdam. Tijdens 
het afscheid werd het idee al snel duidelijk: 
volgend jaar zijn wij in Roemenië welkom!

Ervaring van gastouder  
Inez Schotanus
Op vrijdagavond 30 september arriveer-
de onze gast, de 17-jarige Csongor László. 
Het was zijn eerste trip buiten Roemenië, 
voor hem echt een buitenkans. In de kerk 
daar is een grote groep van zo’n 40 jonge-
ren betrokken. Acht van hen konden naar 
Utrecht komen. Csongor vertelde dat de 
kerk zijn tweede familie is. Wekelijks ko-

men de jongeren op vrijdagavond bijeen en 
doen allerlei activiteiten. Het is een hechte 
groep vrienden. Inmiddels is Csongor lei-
der van de jongerengroep geworden. Hij 
had nu geen vakantie. Maar Agnes, de pre-
dikante, had een vrijbrief geschreven, zodat 
hij toch deze trip mocht maken zonder in 
de problemen te komen. 
Tussen onze 17-jarige zoon Ingmar en 
Csongor kwam een mooi gesprek op gang 
over hun leven in beide landen en over de 
vraag of je in God gelooft. Csongor zei: 
“Geloof is belangrijk, want het geeft men-
sen hoop.”
De volgende dag fietste ik met hem naar 
de afgesproken plek aan het Lepelenburg in 
Utrecht. Csongor was onder de indruk van 
het groen, de fietspaden, de mooi onder-
houden huizen, de oude binnenstad met de 
mooie grachten en de vele bomen, de rust. 
Hij vertelde me dat er in zijn stad
veel gaten in de wegen zitten waar de ge-
meente niets aan doet en dat er overal veel 
zwerfvuil is. Soms gaat hij dat met vrienden 
opruimen als een vorm van maatschappe-
lijk werk. 
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Bijeenkomst

Diner Pensant ‘Verbondenheid onder druk?’

Op de wijkavonden in onze gemeente, waar het jaar-
thema ‘Wat draagt je?’ werd besproken, kwam ‘verbon-
denheid’ als een belangrijke pijler naar voren. Verbonden-
heid met familie, vrienden, maar ook met de mensen in 
de gemeente, in je wijk, je stad. 

Die verbondenheid is in onze tijd zeker niet vanzelfsprekend. Tij-
dens de pandemie werd voor sommigen eenzaamheid, het gevoel 
van niet verbonden zijn, ineens pijnlijk voelbaar. En de huidige cri-
ses rond klimaat, energie en oorlog, zorgen ervoor dat we sommi-
ge vrijheden moeten inleveren en dat we meer afhankelijk van el-
kaar worden. Maar dat leidt niet zomaar tot meer verbondenheid. 
Het leidt tot verschillen tussen groepen mensen in de samenleving 
en felle discussies over en weer. Hoe geven wij vorm aan nieuwe 

verbondenheid? En hoe zou die zich verhouden tot ons vrijheids-
verlangen? Bestaat er een vrijheid in verbondenheid?
Hoe kunnen wij dit thema beter met elkaar bespreken dan aan ta-
fel? Een plek waar mensen zoveel gemakkelijker tot elkaar komen. 

Datum:   vrijdagavond 20 januari
Aanvang:  18.00 uur
Plaats:    Geertekerk
Sprekers:   Marjan Slob, die het boek ‘De lege hemel’ 

schreef over eenzaamheid
    Thabita van Krimpen, de jonge theologe des Va-

derlands
Gespreksleiding:  Laurens ten Kate, hoogleraar aan de universiteit 

van humanistiek 
   Marthe de Vries
Catering:   Heirloom verzorgt een vegetarisch driegangen- 

diner, inclusief twee drankjes 
Kosten:    € 37,50, voor studenten € 25,– 
Aanmelden:   www.ticketkantoor.nl/shop/dinerpensant2023 

of scan onderstaande QR-code

Het Diner Pensant is een samenwerking 
van de Geertekerk en Stichting Stimule-
ring Vrijzinnig Gedachtengoed.

Ervaring van Ingmar van de Sande
Voordat Csongor hier kwam was ik een 
beetje nerveus. Wat als hij een totaal an-
dere visie heeft op de wereld? Wat als het 
helemaal niet klikt tussen ons? Uiteinde-
lijk bleek dat helemaal niet van toepassing. 
Csongor en ik klikten eigenlijk direct goed. 
We spraken over gewone onderwerpen 
en  hobby’s, zoals computers. Later in de 
avond kwamen wat diepere onderwerpen 
aan bod, een meer intellectueel gesprek.
Zondag ben ik de hele dag met de groep 
mee geweest. Ik sprak uitgebreid met en-
kele andere leden van de groep, waaronder 
een van de leiders, Alpár. Onze gesprek-
ken gingen eigenlijk over van alles, van rei-
zen op onze bucketlist en video games 
naar onze visie op godsdienst in verschil-
lende werelddelen. In de tussentijd hebben 

wij hen door de binnenstad van Utrecht 
geleid en zijn we in DOMunder geweest.
‘s Avonds keken we een film in het pand 
van de remonstranten aan de Nieuwe-
gracht, ondertussen genietend van Holland-
se biertjes die Ruben en ik hadden aange-
schaft. Deze film ging over een jongen die 
het moeilijk vond voor zijn familie, vrien-
den en school om uit de kast te komen. Dit 
was een goede manier om na afloop van de 
film het gesprek te starten over de accepta-
tie van LHBTI+ vanuit het geloof en in hun 
regio. Het bleek dat hun kerkgemeenschap 
LHBTI+ accepteert, maar daarbuiten is dat 
niet de trend. De regio is op dit gebied be-
hoorlijk conservatief. Dat vonden zij alle-
maal heel frustrerend.
Al met al was het een heel mooie ervaring. 
Ik heb er aan overgehouden dat ik zelf wel 

graag eens naar Roemenië zou gaan.
Reactie van Csongor László: “For me this 
was a whole new world. I was the first 
time out of the country. Holland is a beau-
tiful place, the people are nice, they smile, 
they’re beautiful. I can’t compare this fee-
ling to anything. I loved my hosts, they are 
the nicest people in the world.”

Reactie van Lóránt Szabó: “The most beau-
tiful experience that I can highlight is per-
haps getting to know the youth group! All 
in all, I think everyone should experience 
this feeling, to be a part of this relations-
hip. We must nurture it, not only because 
of the landscape, but also because of the 
people. All I can say is thank you for being 
a part of this team, I hope I will have the 
opportunity again!”
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Bij de kerkdiensten: van Advent naar Epifanie

Tijdens deze diensten zijn de kunstwerken 
te zien die tijdens de workshop ‘Licht’ van 
Rita Camphuijsen door een aantal leden en 
vrienden van onze gemeente zijn gemaakt. 

Kerst en Epifanie: hetzelfde feest 
maar met twee brandpunten. 
In zijn zeer verhelderende boek ‘Van feest 
naar feest’ beschrijft Marius van Leeuwen 
hoe de kerstcyclus is ontstaan: van een pe-
riode van voorbereiding met advent naar 
een feestperiode met twee brandpunten: 
Kerstmis en Epifanie. 
Deze feesten kennen eigenlijk een tegenge-
stelde beweging: met Kerstmis vieren we 
dat Jezus is geboren. Het Woord wordt 
vlees, zoals Johannes zegt. Het legt, zou je 
kunnen zeggen, meer nadruk op de mense-
lijke kant van Jezus. 
Bij Epifanie is de beweging precies om-
gekeerd. Epifanie betekent verschijning.  

Tijdens de doop van Jezus in de Jordaan, 
het centrale verhaal bij dit feest, klinkt een 
stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde 
zoon, in jou vind ik vreugde.’ 
In deze man, timmermanszoon uit 
Nazareth, wordt iets van boven zichtbaar 
en voelbaar. Jezus als de mens die 
transparant is tot op God. 
In de kerk van het Oosten is altijd het ac-
cent op de Epifanie op 6 januari blijven lig-
gen, in het Westen stond het Kerstfeest 
meer op de voorgrond. 
Die twee bewegingen zien we ook in de 
teksten van deze zondagen. Het kerstver-
haal uit Lucas: zo aards, zo menselijk, maar 
ook de tekst van Johannes over het Woord 
dat vlees is geworden. En in januari en  
februari de verhalen waarin iets doorlicht 
van boven: het verhaal van de doop, van de 
drie wijzen en van de bruiloft te Kana. 

Kerstavond: kerstspel 
Na twee jaar online kerst voor de kinderen 
is er dit jaar weer een echt kerstspel, live 
in de kerk, door de kinderen van het 
verteluur. We volgen de gebeurtenissen 
in Herberg de Geerte waar verschillende 
sterren zullen langskomen. Wie is de 
grootste ster? 
Het gelegenheidskoor en -orkest van de 
Geertekerk onder leiding van Maarten 
van der Bijl verzorgt de muziek. De dienst 
begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom! 

Kerstnacht: a festival of lessons and 
carols
Veel mooie kerstliederen door het  
kamerkoor van de Geertekerk, afgewis-
seld met lezingen en een kerstgedachte van  
ds. Marthe de Vries. De dienst pakt de lijn 
van advent op door te openen met een  
gedicht van Andreus, ‘Geen kerstcantate’. 
Aanvang 22.00 uur.

Kerstmorgen: 25 december
Kerstmis in de hele Remonstrantse 
Gemeente Utrecht: in Schoonhoven gaat 
ds. Lense Lijzen voor en in Culemborg  
ds. Jan van Aller. Ds. Claartje Kruijff leidt 
de dienst in de Geertekerk, waarin ook de 
cantorij zal zingen. 

Nieuwjaar 
Op zondag 1 januari is er om 11.00 uur een 
ochtendgebed in de Geertekerk onder lei-
ding van ds. Marthe de Vries. Na afloop zijn 
er oliebollen. 

Op zondag 8 januari is de gezamenlijke 
dienst in de Geertekerk van de gemeenten 
uit Culemborg, Schoonhoven en Utrecht 
en omgeving. In deze dienst zullen een aan-
tal nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. 
Deze dienst van Woord en tafel wordt ge-
leid door ds. Lense Lijzen en ds. Marthe 
de Vries.

Adventstijd: ‘Waar het licht kan komen’
Vier licht-gedichten van Hans Andreus begeleiden ons in deze adventsperiode. Elke  
adventsdienst openen we ermee en aansluitend zingen we steeds meer verzen van het 
prachtige Oosterhuis-lied, Gij die aangeroepen wordt: 
‘Ongeziene kom ons nader, tooi uw aarde met uw licht en open ons een vergezicht.’
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Even voorstellen
Door de Algemene Leden- en Vriendenvergadering ben ik afgelopen 
november benoemd als lid van de kerkenraad. Samen met Wouter-
Jan Schouten vervul ik de rol van penningmeester. We hebben de 
taken wat verdeeld. Een van mijn belangrijkste aandachtspunten 
wordt de financiële kant van het gebouwenbeheer/verhuur. 
Al 30 jaar ben ik vriendin van de Geertekerk. In de loop der jaren 
heb ik diverse dingen in de kerk gedaan (o.a. crèche, bloemen, can-
torij, kerstspel). Ik verheug mij er op de komende jaren ook een 
beleidsmatige inbreng te hebben en bij te dragen in het (dagelijks) 
bestuur van de door mij geliefde Geertekerk.
Ik ben getrouwd (ook in de Geertekerk) met Hugo en samen met 
onze hond Perry wonen wij in Utrecht. Onze drie kinderen zijn 
inmiddels jonge volwassenen en het huis uitgevlogen.
Ik werk als organisatieadviseur en consultant in de wereld van 

de besturen van pensioenfondsen. 
Mijn interesse in solidariteit tussen 
generaties is een van de aspecten 
die mij trekt naar het werk in de 
rol van penningmeester. 
Fijn om mij via dit berichtje met 
foto aan u te kunnen voorstellen. 
Nog veel leuker om u in levende 
lijve of per telefoon, of anderszins 
te leren kennen en met u van ge-
dachten te wisselen over uw ideeën over onze kerk. Schroom niet 
om mij aan te spreken of anderszins te benaderen.

Margriet Adema

Sinds september maak ik deel uit van de stuurgroep wijkorgani-
satie. En nu mag ik de stuurgroep ook vertegenwoordigen in de 
kerkenraad. 
Sinds ik in Zeist woon – inmiddels bijna drie 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 bijzon-
der 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. 
Sinds 2005 ben ik lid van de Geertekerk. Ik ben getrouwd met 
Rolf en we hebben 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 
kerkenraad, de stuurgroep en 
ik elkaar over en weer gaan 
brengen.

Paulies de Groot

Ik ben Wouter-Jan Schouten en 
zal, samen met Margriet Adema, 
het penningmeesterschap van 
de RGU overnemen van Wim  
Edelman. Na afronding van mijn 
studie bedrijfskunde heb ik 21 
jaar als strategieconsultant ge-
werkt voor een internationaal 
adviesbureau. Ik ben gewend 
om met cijfers en complexiteit 
om te gaan. In 2013 heb ik het 

roer omgegooid. Ik zet me nu als zelfstandig ondernemer in 
voor de verduurzaming van ons voedselsysteem, ook een com-
plexe uitdaging. Een vrijzinnige remonstrantse kijk op leven en 
geloof heb ik van huis uit meegekregen. Mijn oma, Anna van 
Rooijen, was hulppredikant van de RGU en werd later predikant 
in de Remonstrantse Gemeente Schoonhoven. Ook mijn oom, 
Hans Paardekooper, en mijn moeder, Machteld Paardekooper 

waren predikant. Mijn partner Barbara en ik wonen sinds 1995 
in Utrecht  en komen sindsdien met enige regelmaat in de Geer-
tekerk. We wonen min of meer om de hoek van de kerk. Via 
de oudergroep van de doop van onze oudste zoon ontmoetten 
we destijds andere jonge ouders. Dit heeft zich ontwikkeld tot 
een dierbare vriendengroep die we kind&geloofgroep noemen. 
Ik ‘groeide’ mee met onze twee zoons als leiding van crèche, 
verteluur en later ook de Klub. Verder ben ik een enthousiast 
koorzanger. Ik heb als bas in de cantorij en het kamerkoor ge-
zongen totdat de repetitieavond verschoof naar maandag. Dat 
was helaas niet te combineren met mijn andere koor. Dat ik nu 
penningmeester van de kerkenraad word zie ik als mijn bijdrage 
aan de Geertekerk. Ik weet uit eerdere ervaring dat het pen-
ningmeesterschap niet altijd makkelijk is. Zeker in deze tijd met 
grote prijsstijgingen zal het een uitdaging zijn om de juiste keu-
zes te maken zodat we ook op langere termijn als kerkgemeen-
schap financieel gezond blijven.

Wouter-Jan Schouten
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Uit de kerkenraad…

In de laatstgehouden kerkenraadsverga-
dering mochten we drie nieuwe aspirant-
kerkenraadsleden verwelkomen: Margriet 
Adema, Paulies de Groot en Wouter-Jan 
Schouten. Met een hartelijk applaus werd 
hun benoeming bekrachtigd in de Algemene 
Leden- en Vriendenvergadering. Op pa g. 17 
stellen zij zich nader aan u voor.  
Verder heeft de kerkenraad besloten om 
met ingang van december a.s. in de Geerte-
kerk weer de namen te gaan noemen van 
mensen die de bloemengroet krijgen.  
Bovendien wordt daarbij de woonplaats ge-
noemd of de wijk van de stad Utrecht. Alle 
leden en vrienden van de Geertekerk heb-
ben daarover een mail of brief ontvangen. 
Mocht iemand daar bezwaar tegen hebben 
dan zorgen we voor een ‘noem mij niet-re-
gister’ zodat we rekening kunnen houden 
met de mensen die dat niet willen.
Helaas heeft onze secretaris, Henny Wind, 
op grond van dit besluit de conclusie ge-
trokken dat zij daarvoor geen verantwoor-
ding wil nemen. Zij beoordeelt dit besluit 
als in strijd met de regels voor de bescher-
ming van persoonsgegevens. Zij heeft haar 
taak als kerkenraadslid dan ook neerge-
legd. Uiteraard hebben we die beslissing 
betreurd. In ieder geval hebben we haar 
hartelijk bedankt voor haar inzet binnen 
de kerkenraad – in het bijzonder als secre-
taris.
In de kerkenraadsvergadering hebben we 
vooruitgeblikt op de Algemene Leden- en 
Vriendenvergadering die plaatsvond op 19 
november. De begroting voor volgend jaar 
heeft de instemming gekregen van de ge-
meente. Ds. Lense Lijzen maakte van de 
gelegenheid gebruik om vanuit het predi-
kantenteam stil te staan bij wat er zoal ge-
beurt rond het jaarthema, op gemeente-
avonden en in vieringen. Een welkome aan-
vulling op de agenda! 
We hebben een aantal nieuwe logo’s goed-
gekeurd. Er is nu een logo voor de RGU als 
geheel en voor de drie vierplekken: Geer-
tekerk, Schoonhoven en West-Betuwe.  
In de volgende Geertebrief zullen we u de 
logo’s tonen en toelichten.

Arie Noordermeer, voorzitter

Wim Edelman geridderd

Wim en Ellen Edelman, burgemeester Koos Jansen. Foto: Fenneke Visscher 

Na afloop van de Algemene Leden- en Vriendenvergadering van de Remonstrantse 
Gemeente Utrecht op zaterdag 19 november 2022, verscheen – tot grote verrassing 
van de decorandus zelf – Koos Janssen, de burgemeester van Zeist. Hij sprak de 
oud-penningmeester toe en loofde hem voor zijn niet aflatende inzet voor kerk en 
samenleving in de afgelopen 55 jaar. Hij sloot zijn toespraak af met de melding dat het 
Zijne Majesteit had behaagd om hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau.
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Wijkorganisatie

Kijk op de wijk, december

Gemeenteavond
Tijdens de gemeenteavond van 15 septem-
ber jongstleden heeft de stuurgroep wijk-
organisatie acte de présence gegeven. Het 
was een gezellige avond waar we elkaar 
weer beter hebben leren kennen. Hierdoor  
zijn we goed op de hoogte van wie zich 
waarmee bezig houdt binnen de gemeen-
schap van de Geertekerk.

Maatjesproject
Oorspronkelijk is een maatje er om nieu-
we leden op een prettige manier een in-
gang in de kerk en haar gemeenschap te 
geven. Maar mensen kunnen ook tijdelijk 
behoefte hebben aan extra contact of me-

deleven. Ook dan zoeken we naar een ge-
schikt ‘maatje’.
Wilt u zich aanmelden als maatje of 
zoekt u een maatje, stuur een e-mail aan  
wijkorganisatie@geertekerk.nl.

Vanuit de wijkorganisatie zullen we in de 
volgende Geertebrief een nieuwe rubriek 
starten. Om de wijken en  de daar wonen-
de mensen in het zonnetje te zetten, zul-
len we centrale en/of contactleden en le-
den of vrienden die een maatje hebben in-
terviewen.

Wijkavonden
De wijkavonden die in deze maanden 

plaatsvonden zijn goed bezocht. Er vonden 
interessante gesprekken plaats aan de hand 
van vragen behorende bij het thema van dit 
jaar ‘wat draagt je’.

Anne van den Hout,  
lid stuurgroep wijkorganisatie

Bijeenkomst

Inspiratiemiddag met Alain Verheij
Op zaterdagmiddag 28 januari 
van 14.00-16.30 uur (uitloop 17.00 
uur) is Alain Verheij te gast in de 
Geertekerk. 

Alain is theoloog, schrijver en spreker. In 
2019 verscheen zijn eerste boek ‘God en ik, 
wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren 
van de bijbel’. Niet lang daarna volgde ‘Ode 
aan de verliezer, levenslessen uit Bijbelverhalen 
over hoop, twijfel en succes’ (2020). En in mei 
van dit jaar kwam zijn derde boek uit ‘Geld 
en go€d, hoe we de wereld echt kunnen verrij-
ken’. In dit nieuwste boek onderzoekt Alain 
Verheij hoe mensen met hun geld omgaan, 
wat geld met ons doet en hoe we de we-
reld mooier kunnen maken door anders 
naar geld te kijken. Als theoloog zoekt hij 
op een plek die niet iedere moderne le-
zer verwacht: in eeuwenoude bijbelverha-
len. Die blijken talloze goede inzichten over 
geld te bevatten. Daarbij duiken Mozes en 
Jezus steeds weer op, twee visionairs die 
hartstochtelijk verlangden naar een nieu-
we manier van (samen)leven. Verheij ver-
tolkt hun gedachten met humor en passie, 
waarbij ze steeds verrassend actueel blij-

ken. Soepel loodst hij de lezer via Romein-
se belastingen en manna langs de toesla-
genaffaire en bitcoin.

‘De tijden zijn dan misschien wel veran-
derd, de mensen zijn dat niet. Nog altijd 
hebben we een complexe relatie met ons 
geld – nog altijd verlangen we naar rust, 
rechtvaardigheid en vrijheid’, zo schrijft hij. 
Alain kan als geen ander bijbelse verhalen 

tot leven brengen en verbinden aan actue-
le en herkenbare vragen en verlangens van 
jong en oud.
Alain zal op 28 januari eerst een lezing 
geven over zijn nieuwe boek en dan met 
Claartje Kruijff en de aanwezigen in ge-
sprek gaan. De middag wordt omlijst met 
muziek en na afloop is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een drankje.
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GroeneGeert

Probleem versus oplossing 

Soms weet ik het even niet meer. Herkent u 
dat, dat je denkt dat je een duurzame keuze 
hebt gemaakt en dat je hoort of leest dat 
iets anders toch beter is. Bij het maken van 
‘duurzame keuzes’ zijn er veel dilemma’s: 
kan ik beter dit, of toch beter dat doen?
Tijdens de buitendag van de diaconie kwam 
ter sprake dat een duidelijk handboek in 
de geest van het theorieboek voor verkeer 
– regels voor je keuzes – best handig zou 
zijn. Maar is dat wel zo? De weg naar de 
‘oplossing’ van een probleem is niet altijd 
eenduidig.
Bijna alle deelnemers aan de Klimaatge-
sprekken in onze kerk vertelden onlangs 
dat ze soms moedeloos worden van al-
le rapporten en van hoe weinig er lijkt te  
gebeuren op het wereldtoneel.

Voor mij is het begrip klimaatverandering 
te groot, te complex. Betekenen de keuzes 

die ik maak wel wat in dat grote geheel?
En toen kreeg ik het boek Hoe gaan we 
dit uitleggen (2022) van klimaatjournalist  
Jelmer Mommers in handen. Hij schetst 
hoe klimaatverandering is ontstaan al vanaf 
de tijd dat de aarde grotendeels uit ijskap-
pen bestond. Hij schrijft: ‘Nu begrijp ik hoe 
we hier zijn beland, en dat het anders kan.’
En tijdens de zonnige morgen dat ik dit 
schrijf, krijg ik een e-mail van mijn schoon-
dochter. Zij leidt binnen een groter geheel 
een project dat boeren versterkt en stimu-
leert om natuurinclusief te boeren. Het is 
een beweging die steeds groter wordt. De 
kracht van zo’n groep is dat je ideeën deelt, 
dat je elkaar stimuleert. Kortom: er ont-
staat een ‘wij’. 
Het boek en de e-mail laten mij weer gelo-
ven dat mensen iets kunnen doen. We kun-
nen deel van het probleem zijn, maar zeker 
ook deel van de oplossing. In de NRC las 

ik dat als 5% van de consumenten iets wil, 
producenten in beweging gaan komen! En 
supermarkten wellicht ook. Zo begon jaren 
geleden na veel vragen van een gemobili-
seerd groepje , de PLUS in Schoonhoven 
Fairtrade bananen te verkopen. 
Samen in beweging komen, kan iets moois 
teweeg brengen!

Tot slot: Wilt u toch graag een ‘handvat’ 
voor ‘duurzaam handelen’?
‘Minder vlees, nergens te veel van en min-
der verspillen’ (weer uit NRC). Wie dat 
in het achterhoofd houdt, hoeft zich niet 
zo druk te maken over steeds nieuwe  
inzichten, want over deze basis is al heel 
lang wereldwijde consensus.

Beppie van der Waal

(NB. Het boek ga ik snel uitlezen)
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Jeugd

Kerstspel Herberg de Geerte 
Kom allemaal naar Herberg de 
Geerte op zaterdag 24 december! 

Op kerstavond gebeurt er iets bijzon-
ders in Herberg de Geerte aan het 
Geertekerkhof. Dan komen er allemaal 
bijzondere gasten logeren en één wel 
heel speciale gast. 
De kinderen zullen het kerstspel  
Herberg de Geerte opvoeren. Daar-
voor wordt er op zondag 11 en zondag  
18 december geoefend. Tijdens het  
verteluur, maar waarschijnlijk ook nog 

even daarna, want we willen ook in de kerkzaal kunnen oefenen. 

Op zaterdagmiddag 24 december is de generale repetitie vanaf 
15.00 uur in de Geertekerk en na een potluck maaltijd zal om 
19.00 uur de kerstviering beginnen. 

Naast de kinderen die in het kerstspel meespelen is er een gele-
genheidskoor en -orkest voor iedereen die wil meespelen. Oefe-
nen op 11 en 18 december en natuurlijk 24 december. 
Geef je op! Bij Jitske Bilijam: jitske.bilijam@casema.nl.

Oliebollen met de Klub op 31 december
Op zaterdagmorgen 31 december gaan de jongeren van de 
Klub met elkaar oliebollen bakken voor de dak- en thuislozen in  
onze stad. Het plan staat al twee jaar, maar dit jaar gaat het echt  
gebeuren! 
En misschien blijven er wel een paar bollen over voor de dienst 
op 1 januari

Bijeenkomst

Kerst voor jonge remonstranten
Donderdag 21 december is 
de Geertekerk al helemaal 
in kerststemming voor het 
kerstfeest van de jonge  
remonstranten. 

Vanaf 18.30 uur ben je van har-
te welkom, om 19.00 uur gaan 
we aan tafel. Cassandra, Saskia 
en Judith zijn de koks. Vanaf 
20.00 uur is er muziek, mooie 
verhalen en mooie gesprekken. 
Dus als je pas later aan kan 
schuiven: wees welkom. 

We sluiten af met een borrel. 
Doe je mee? Opgeven voor  
17 december (i.v.m. het eten) 
bij 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 vergoe-
ding: € 3 binnen de stad en € 5 als u buiten 
Utrecht woont. Als dat bezwaarlijk voor u 
is dan vinden we daar een oplossing voor. 
Laat u daar dus niet door weerhouden om 
de autodienst in te schakelen!

Judith Fournier-Moesman, 
coördinator autodienst
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Buitendag diaconie
Op 8 oktober had de diaconie haar jaar-
lijkse ‘buitendag’, oftewel beleidsdag. Om-
dat dit de eerste bijeenkomst in de nieu-
we samenstelling was, was dit meteen een 
goede gelegenheid om elkaar beter te leren 
kennen. Voor de opening had iedereen een 
voorwerp meegenomen dat uitdrukt hoe 
die persoon tegen duurzaamheid aankijkt. 
Dit leidde tot mooie gesprekken. 

Als diaconiegroep willen we ons het 
komend jaar op de volgende drie thema’s 
focussen: 
• klimaat/duurzaamheid
• vluchtelingen
• de groeiende armoede in Nederland.

Deze thema’s passen goed binnen het al-
gemene RGU-beleidsplan en zijn voor ons 
actueel en urgent. We zullen onze activi-
teiten waar mogelijk verbinden aan een van 
deze thema’s. Uiteraard kan het altijd zo 
zijn dat de actualiteit van ons vraagt iets 

buiten deze drie thema’s op te pakken.

Arminiaanse maaltijd
Op 21 oktober vond weer de jaarlijkse 
Arminiaanse maaltijd plaats. Het was een 
geslaagde avond met heerlijke gerechten 
en een goede sfeer. De opbrengst van 
€ 560,- is voor het Smulhuis in Utrecht, 

waar daklozen tegen een geringe bijdrage 
een warme maaltijd ontvangen. Hartelijk 
dank aan iedereen die heeft meegeholpen 
om deze avond tot een succes te maken!

Filmavond 
De diaconie organiseert op 25 januari 2023 
een filmavond rond het thema duurzaam-
heid. The Biggest Little Farm is een docu-
mentaire die kijkt als een speelfilm. Het 
gaat over het verwezenlijken van dromen, 
de complexiteit van de natuur en de cyclus 

van het leven. De film bevat schitterende 
opnames van flora en fauna en heeft een 
filosofische ondertoon die aanzet tot na-
denken over de aard van de natuur en onze 
omgang daarmee. De film duurt 90 minu-

Diaconale Geluiden en collectes

V.l.n.r. Beppie van der Waal, Mirjam Minderman, Hans van Commenée, Mary Kuiper, Gert Kuiper, Ingrid Doornbos, 

Arina de Heer, Lense Lijzen, Peter van Dijk



23

ten en na afloop praten we met elkaar over 
wat dit verhaal voor ons betekent.
Datum:  woensdag 25 januari 
Tijd:  19.30 (inloop 19.15) 
Plaats:   Geertekerk

Toegang is gratis, indien mogelijk graag aan-
melden via diaconie@geertekerk.nl

Mogelijkheid tot delen energie-
korting

Vanuit de gemeente hebben we meerdere 
keren de vraag gekregen of het mogelijk is 
om via de diaconie de energiekorting van 
twee maal € 190,- te delen met Utrechters 
die het harder nodig hebben. We hebben 
besloten om hiervoor aan te sluiten bij de 
reeds lopende actie van de Protestants 
Diaconie Utrecht (PDU): tot het einde 
van dit jaar is het mogelijk om (een deel 

van) de energiekorting te doneren via  
NL73 RABO 0302 4823 77 ten name van 
Diaconie PGU – Utrecht geeft warmte, 
o.v.v. Ik geef warmte. Deze giften zijn 
aftrekbaar voor de belasting. De PDU zal 
in januari de opbrengst verdelen onder die 
mensen die meer nodig hebben dan ze nu 
krijgen.
Tegelijkertijd zijn we ons zeer bewust van 
het feit dat er ook binnen onze gemeen-
te mensen zijn die steun nodig hebben. 
Naast de samenwerking met de PDU zijn 
we ons dan ook aan het beraden op an-
dere mogelijkheden om meer gemeente-
leden van dienst te kunnen zijn. We hou-
den u hierover op de hoogte en horen 
het graag als u suggesties hebt. Ook als u 
zelf hulp nodig heeft of mensen kent voor 
wie dat geldt, kunt u dat doorgeven via  
diaconie@geertekerk.nl.

Opbrengsten collectes in de  
afgelopen maanden
4 sept Villa Vrede:  € 761,00
18 sept PAX (vredesweek):   
Geertekerk  € 432,95  
Schoonhoven € 57,50
2 okt Pakistan (via Vlaamse Rode Kruis): 
Geertekerk € 1025,65 
Schoonhoven € 64,00 
(Omdat de opbrengst meer dan € 1000,- 
bedroeg heeft de diaconie niet aangevuld).

Komende collectes
11 december: Russian LGBT Network. 
Deze collecte is verplaatst van Coming 
Out Sunday op 9 oktober naar deze datum, 
direct na de Dag van de Mensenrechten op 
10 december.
24 en 25 december: Meriem Foundation. 
Tijdens de kerstdiensten staat het project in 
Benin weer een keer centraal. Het doel van 
dit project is om (vaak jonge) vrouwen met 
een obstetrische fistel, een door gebrekki-
ge geboortezorg ontstane complicatie, te 
opereren en te helpen re-integreren in de 
samenleving (www.meriemfoundation.net). 

Namens de diaconale commissie,  
 Mirjam Minderman

Schrijfactie Amnesty International op zondag 18 december
Keren-Happuch Akpagher was 
14 jaar toen ze hoogstwaar-
schijnlijk verkracht werd op 
haar kostschool in Nigeria. 
Enkele dagen later overleed ze 

aan de complicaties. Tot op de dag van 
vandaag is er geen grondig onderzoek ge-
daan naar haar tragische dood.

Elk jaar krijgen in Nigeria zo’n twee mil-
joen vrouwen en meisjes te maken met 

seksueel geweld. Slachtoffers doen zel-
den aangifte en aangiftes leiden zelden 

tot vervolging. Ook krijgen slachtoffers 
weinig medische en psychische hulp.
Na afloop van de kerkdienst op  
18 december kan in het kader van de  
Amnesty schrijfactie een brief worden  
getekend die gericht is aan de minister 
van Justitie van Nigeria. Wij vragen om 
gerechtigheid voor Keren en roepen hem 
op om een gedegen politieonderzoek te 
starten naar haar dood.

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

11 dec ds. Marthe de Vries
  3e advent, verteluur
18 dec ds. Jaap Marinus
  4e advent, verteluur
24 dec ds. Lense Lijzen
19.00 u  Kinderkerstviering
  ds. Marthe de Vries
22.00 u  Kerstnachtviering
25 dec ds. Claartje Kruijff
  Kerstmorgen, cantorij, crèche
1 jan ds. Marthe de Vries
11.00 u  Ochtendgebed
8 jan  ds. Lense Lijzen en  

ds. Marthe de Vries
   Gezamenlijke dienst met  

Schoonhoven en West-Betuwe
   Woord en tafel,  

bevestiging van ambtsdragers
15 jan ds. Claartje Kruijff
  Crèche, verteluur
22 jan ds. Marthe de Vries
29 jan ds. Florus Kruyne
   Crèche, verteluur
5 feb ds. Lense Lijzen
  Woord en tafel, cantorij
12 feb ds. Marthe de Vries
  Doopdienst, crèche, verteluur

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

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

25 dec ds. Tina Geels
 Kerstmorgen
8 jan  ds. Lense Lijzen en  

ds. Marthe de Vries
  Gezamenlijke dienst  

in de Geertekerk 
  Woord en tafel,  

bevestiging van ambtsdragers
5 feb Wytske Dijkstra

Remonstranten Schoonhoven
Kruispoortstraat 8, Schoonhoven
Aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld

18 dec ds. Madelief Brok
 4e advent
25 dec  ds. Lense Lijzen
 Kerstviering
8 jan ds. Lense Lijzen en  
10.30u  ds. Marthe de Vries
  Gezamenlijke dienst  

in de Geertekerk
  Woord en tafel,  

bevestiging van ambtsdragers
22 jan  ds. Lense Lijzen
5 feb ds. Claartje Kruijff
  Woord en tafel

Kerkdiensten
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 
verschijnt 11 februari 2023.  
Kopij inleveren uiterlijk op 
maandag 23 januari 2023 vóór 
12.00 uur.

Adressen en colofon


