Van de redactie
Deze Menno Sticht is iets minder dik dan gebruikelijk, maar daarom niet minder interessant.
U wordt uitgenodigd voor een aantal bijzondere bijeenkomsten: een Tafelgesprek met Menno en
Maarten, een gesprek over ouderdom en levenstestamenten, en twee preeknabesprekingen.
De bijeenkomsten staan in het teken van 500 jaar Reformatie.
Natuurlijk ook onze nieuwe rubriek Kerk thuis en de oude bekende rubriek Het lied dat me raakte.
Wilt u daar ook een bijdrage voor leveren? Neem dan even contact op met de redactie.
De redactie Sanne, Sandra, Nienke en Laura

Van de Predikante: 500 jaar Reformatie
Een mooie traditie voor Oudjaar en Nieuwjaar vind ik kniepertjes en rolletjes. Kniepertjes zijn platte
dunne wafeltjes die op Oudjaar geserveerd worden. Voor Nieuwjaar worden de wafeltjes opgerold
tot rolletjes. Samen symboliseren ze het oude en het nieuwe jaar. De platte wafeltjes staan voor
het oude jaar, waarin alles is uitgerold, er zijn geen geheimen meer. De rolletjes staan voor al het
nieuwe van het komende jaar dat zich nog gaat ontrollen.
Kniepertjes en rolletjes passen bij elke jaarwisseling, maar bij 1517 in het bijzonder. 1517, het
Reformatiejaar, nu 500 jaar geleden. Een feit dat dit jaar in de hele wereld wordt herdacht en
gevierd. Ook in Utrecht en in onze eigen Doopsgezinde Gemeente zullen we er aandacht aan
besteden.
Stel je voor dat je erbij was, bij de jaarwisseling van 1516-1517. Had je toen kunnen bedenken dat
er in het komende jaar zoveel nieuws uitgerold zou worden?
Hoewel het begin van de zestiende eeuw niet eenvoudig was en veel onzekerheid voor gewone
mensen met zich mee bracht, was er ook heel veel vast en zeker, in ieder geval de kerk. De kerk
stond als een vast baken in woelige tijden. Al eeuwenlang hield ze stand, wat er ook gebeurde:
epidemieën, oorlogen, wilde hordes, hongersnood. Altijd was de kerk er. In elke stad en elk dorp
kon je een kerk binnenlopen. Het maakte niet uit naar welk kerkgebouw je ging, het ging allemaal
om dezelfde kerk. Bij alles wat je in je leven misschien wel moest kiezen, de kerk hoefde je niet te
kiezen, die was er gewoon, en jij hoorde erbij.
En toen kwam Maarten Luther en timmerde 95 stellingen aan de kerkdeur, waarmee hij de kerk
bekritiseerde, en hadden we opeens heel veel verschillende kerken. Dat is het verhaal in één enkele
zin. Natuurlijk was de werkelijkheid niet zo simpel. Luther had helemaal niet de bedoeling om een
nieuwe kerkrichting te beginnen. Hij wilde alleen maar bepaalde gegroeide tradities bijstellen,
omdat hij deze onjuist en onbijbels vond. Hij wilde met zijn gedachten bijdragen aan het
theologische debat. Dat debat is er gekomen, maar het leidde tot zijn excommunicatie. De politieke
situatie in Europa maakte dat hij veel aanhangers achter zich kreeg en dat er uiteindelijk een nieuwe
kerkelijke richting ontstond. In dat proces speelden niet alleen religieuze overtuigingen, maar ook
macht en economie een grote rol.
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Door Luther geïnspireerd ontstonden er meer hervormingsbewegingen die zich ontwikkelden tot
eigen kerkgenootschappen. Huldrych Zwingli, Konrad Grebel, Jakob Hutter, Menno Simons,
Johannes Calvijn, zij behoorden tot de reformatoren van het eerste uur. In de eeuwen die volgden
zouden steeds weer groeperingen een eigen koers gaan varen. Het idee dat je je kunt afsplitsen en
eigen richting kunt kiezen, is een kenmerkende erfenis van de zestiende eeuw en typisch
protestants. Veel rooms-katholieken – tot op de dag van vandaag – kijken daar op een heel andere
manier naar. Voor hun was er, versimpeld gezegd, één kerk. Je kunt daar bij blijven, je kunt er
weggaan, maar overstappen naar een ander kerkgenootschap of je met een groep afsplitsen? Dat
is echt een andere manier van denken. Zoals een oudere katholiek me ooit zei: ‘Wij wisten wel dat
er protestanten waren, maar hoe of wat, dat was ons onbekend. Dat was ook niet belangrijk, want
protestanten: ‘dat splitst maar af, dat loopt maar achter een dominee aan’. In onze kerk was daar
geen sprake van, die was eeuwig.’
Al met al heeft Luther nogal wat in gang gezet toen hij zijn 95 stellingen publiceerde in 1517. Niet
alleen is er als gevolg daarvan een rijkdom aan verschillende kerkgenootschappen ontstaan, hij
heeft ook aangezet tot een andere manier van denken, waarin eigen keuze een rol speelt. Dat is
natuurlijk niet alleen aan Luther te danken, de tijd was er rijp voor, langzaamaan verdreef het
individualisme het collectieve denken.
Vijfhonderd jaar later is voor ons het rolletje van 1517 uitgerold tot een kniepertje. De gevolgen
van Luthers daad zijn voor ons dagelijks te zien en te ervaren. Ons kerkgenootschap is een van de
richtingen die als gevolg daarvan is ontstaan. Daarom vieren ook wij dit jaar: Vijfhonderd jaar
Reformatie. Wij kijken terug op vijf eeuwen kerkgeschiedenis en blikken vooruit op de toekomst,
die nog opgerold voor ons ligt. Die vijf eeuwen hebben verdeeldheid en onverdraagzaamheid
opgeleverd, maar ook een kleurenrijkdom aan kerkelijke richtingen en de mogelijkheid om zelf
keuzes te maken, ook waar het geloof betreft. Dat is een zeer waardevol gevolg van de Reformatie.
Binnen die grote verscheidenheid van kerkelijke richtingen zoeken wij ook naar eenheid. Wij
werken samen met andere kerken, wisselen gedachten en geloof uit, proberen ons in elkaar in te
leven. Het is inspirerend om elkaar te ontmoeten, zoals bijvoorbeeld op de jaarlijkse
Buurkerkenlunch, die op 15 januari gehouden werd, of in de DoRediensten. Komend jaar staan nog
meer ontmoetingen op het programma. Zo gaan we op 12 februari op bezoek bij de Lutheranen
voor een onvervalste Lutherse Tischrede met een dopers tintje. Later in het jaar volgen er meer
ontmoetingen en activiteiten waarmee we 500 jaar Reformatie vieren. Het belooft een mooi jaar
te worden!
Carolien Cornelissen

Om vast in de agenda te noteren, een selectie uit de activiteiten komend jaar. Houd de Menno
Sticht en Nieuwsbrief in de gaten.
12 februari: Samen aan tafel: Tafelgesprek met Menno en Maarten. Zie elders in dit blad
12 maart: workshop Schrijf je eigen stelling. Zie elders in dit blad
4 of 5 juni: Sing-in met Gerard Legeland
22 juni: Kerkennacht met onder meer Kees van der Zwaard speelt Maarten
29 oktober: Kees Postumus met een voorstelling over Menno en Maarten
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Van de kerkenraad
De feestdagen zijn achter ons en de dagen krijgen weer meer licht. Het is nog winter, de sneeuw en
de vorst houden ons nog bij de tijd. Hoewel, soms hoor ik de vogels: het voorjaar komt er weer aan,
maar nu nog niet.
Graag wil ik ieder een goed en gezegend jaar toewensen, waarin we elkaar kunnen inspireren in
gesprekken en gedachten en hopelijk in een goede gezondheid.
Het is ook het jaar waarin we ons bezig houden met de gedachten rond de reformatie die 500 jaar
geleden de Utrechtse gelovigen bezig hield en waarover we nu opnieuw vragen stellen. Er is in een
plezierige samenwerking met de Lutheranen een programma ontstaan waarbij naast Luther ook
het gedachtengoed van Menno Simons wordt uitgelicht. Zie ook elders in deze Menno Sticht.
De Ringdag wordt dit jaar op 23 april in Hilversum gehouden, o.a. gaat Fernando Enns met ons in
gesprek over het thema vrede(stheologie). Volgend jaar zal onze gemeente de Ringdag gaan
organiseren. Wanneer u ideeën of suggesties heeft voor interessante programma onderdelen, wilt
u dan met Anke-Margreet Blankenstein contact opnemen.
Zoals in de vorige Menno Sticht al is gemeld, wil de kerkenraad graag aan de hand van het visiestuk
‘Lopen op het water’ van Henk Stenvers in de gemeente het gesprek richten op de toekomst van
de Doopsgezinden, en dan met name waar het onze Utrechtse gemeente betreft. In deze Menno
Sticht is een korte samenvatting van het oorspronkelijke visiestuk opgenomen en daarbij zijn
verschillende vragen geformuleerd. We stellen voor om daar in speciale huissamenkomsten over
te spreken en er ook in de verschillende kringen over na te denken en te spreken. We zouden het
zeer op prijs stellen wanneer van deze gesprekken (korte) aantekeningen worden gemaakt. Deze
zijn dan een belangrijke hulp voor de opstellers van het nieuwe beleidsplan (het is immers weer tijd
voor een nieuw beleidsplan!). Deze verslagen kunt u sturen naar de secretaris of naar de voorzitter
van de Kerkenraad.
Tenslotte willen we u berichten dat op voordracht van de Commissie Beheer Jeroen van Oort de
taak van Cameraar zal overnemen van br. Jan Fokke Meirink. De kerkenraad heeft deze voordracht
in vertrouwen overgenomen. Jan Fokke heeft vele jaren deze taak naar grote inzet en tevredenheid
uitgevoerd en wij zijn hem daarvoor erg dankbaar!
Namens de Kerkenraad,
Teije Bakker, voorzitter
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Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur, tenzij anders aangegeven
Datum

Predikant

Januari
22 Ds. Anneke van der Zijpp en
Ds. Carolien Cornelissen
29 ds. Jeannette den Ouden
Februari
5
ds. Anneke van der Zijpp
12 ds. Carolien Cornelissen
19 ds. Ineke Reinhold
26 ds. Yko van der Goot
Maart
5
ds. Carolien Cornelissen

Bijzonderheden

Kom in de
kring
(0-6jr)

Wereldbroederschaps- ja
dag + avondmaal
nee
nee
nee
ja
nee

Kinderdienst
(6-12 jr)

CZN (12+)
CKC (15+)

ja

ja
nee

ja? **

nee

nee
nee
ja
nee
Regioweekend M.Ned
nee
ja
nee

12 ds. Anneke van der Zijpp
nee
19 dienst door Ubi Caritas
ja
ja? **
26 ds. Carolien Cornelissen
nee
April
2
Zr. Margit Vellekoop
nee
nee
* Opvang voor kinderen 0-12 jr is aanwezig op de zondagen dat er geen Kinderdienst en Kom in de
Kring is.
** Ten tijde van het samenstellen van deze Menno Sticht, zijn de data van de Kinderdienst nog niet
bekend. De eerste keer is in ieder geval op 22 januari, en zullen daarna waarschijnlijk zoveel
mogelijk de data van de CNZ en CKC volgen.

Collecte doelen
Januari
22

Mennonite World Conference - MWC faciliteert relaties tussen doopsgezinde kerken in de
wereld. Ook zoekt MWC verbinding met andere Christelijke organisaties en gemeenschappen.
Musicians without borders - Muziek wordt ingezet voor vredesopbouw, wereldwijd.

29
Februari
Villa Vrede – biedt mensen in Utrecht zonder verblijfsvergunning een plek bieden waar ze
5
12
19
26
Maart
5
12
19
26
April
2

simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen
opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid.
Biblionef - Deze stichting bevordert dat kinderen zich ontwikkelen door zelf te lezen. Dit doen ze
o.a. door kinderbibliotheken op te zetten.
ADS project voor de begeleiding van het landelijke jongerenwerk van het Doopsgezind Centrum
voor Gemeenteopbouw
STG Omduw - Oecumenisch Diaconaal werk In de stad Utrecht, helpt het welzijn van de mensen
aan de rand van de samenleving in Utrecht bevorderen.
Villa Vrede
Onze 2 Adoptiekinderen in het doopsgezind gemeentecentrum in het dorp Araquecema, Brazilië.
Projecten van Stichting Doopsgezind WereldWerk – oa. Kindertehuis in Uruguay, en doopsgezind
ziekenhuis in Tanzania.
Huize Agnes - tijdelijk opvang aan vrouwen zonder geldige verblijfspapieren en hun kinderen.
Stichting De vrolijkheid - voor kinderen en jongeren die in AZC’s verblijven
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AGENDA
Januari 2017
22
19
Februari
Wo
1
Wo
1
Do
2
Zo
5
Wo
8
Do
9
Zo
12
Di
14
Di
14
Wo
15
Ma
20
Zo
26
Maart
Wo
1
Wo
1
Zo
5
Wo
8
Wo
8
Do
9
Zo
12
Zo
12
Di
14
Di
14
Wo
15
Zo
19
Zo
26
April
Zo
2
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Repetitie gemeentekoor

11.30

Bijbelkring Utrecht
Tafel van 12
Praten &Proeven 2.0
Repetitie gemeentekoor
Taizé aan de Gracht
Avond voor Lectoren
Repetitie gemeentekoor
Ubi Caritas
Kerkenraad
Bijbelkring Bilthoven
Pitstopclub
Repetitie gemeentekoor

10.00
17.00
18.30
11.30
20.00
19.30
11.30
19.30
19.30
10.00
18.30
11.30

Bijbelkring Utrecht
Tafel van 12
Repetitie gemeentekoor
Zin in ouderdom
Taizé aan de Gracht
Praten & Proeven 2.0
Repetitie gemeentekoor
Workshop “schrijf je eigen stelling”
Kerkenraad
Ubi Caritas
Bijbelkring Utrecht
Pitstopclub
Ledenvergadering

10.00
17.00
11.30
14.00
20.00
18.30
11.30
12.30
19.30
19.30
10.00
11.30
11.30

Repetitie gemeentekoor

11.30
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Van de predikante: Eentje links en eentje rechts…..
In de bijbel struikel je over ze, het is verbazingwekkend hoeveel keren een engel bruggen slaat
tussen God en mens. Een engel is een boodschapper van Gods kant, ze voeren op aarde en in de
hemel Gods bevelen uit. Vaak zijn zij helpers van mensen in kritieke omstandigheden, zo redden
engelen Daniël uit de leeuwenkuil, en Petrus uit Herodes' gevangenis, om slechts twee gevallen te
noemen. Ze zijn omgeven met een waas van mysterieus mysterie, ze symboliseren
grensoverschrijding, ze stralen geborgenheid en vertrouwen uit, zie een engel en je weet dat er van
gene zijde iets gaat geschieden.
In een onlangs gehouden enquête werd aan mensen gevraagd in welke vorm ze zouden willen
terugkeren, als dat mogelijk zou zijn. Onthutsend was de uitkomst dat slechts 9 procent als zichzelf
zou willen terugkomen, en niet meer dan 3 procent als vrouw. Tussen haakjes - ik behoor tot die
weinigen. Mensen zijn creatief in het diepst van hun gedachten, 1 procent wil als engel terugkeren
op aarde, overigens krijgt ook de dolfijn 1 procent.
Engelen. Het wemelde er vroeger dus van, nu klapwiegen ze nog wel, maar buiten de kerk. Binnen
de kerk lezen dominees met droge ogen hun bijbelteksten vol van engelen, maar uitleggen hoe die
engel door de tekst heen kwam gevlogen, ho maar. Maar wie een boekwinkel binnenstapt (of
boekwinkeltjes.nl googlet) ontdekt dat engelen big business zijn. Tientallen boeken op esoterisch
gebied beloven hun lezers het ultieme levensgeluk als ze hun hersenen afstemmen op de
engelenwereld. En wie er oog voor heeft, ziet ze overal. Vanaf kandelaars, multomappen,
tafelkleedjes, bidprentjes en beschuitbussen lachen cherubijntjes ons onschuldig toe.
Engelen. Ik probeer ze maar eens uit, ik zet er één op mijn linker- en één op mijn rechterschouder,
de ene waarschuwt me voor gevaren, de andere wijst me waar mijn geluk te vinden is. Ze zijn zo
mooi in hun witte jurkjes, en met hun glanzende vleugeltjes zijn ze zo kwetsbaar dat ik ze niet eens
durf te aaien. Maar het lukt me niet om ze op mijn schouders te houden. Ik zet ze er neer, maar ze
vliegen gewoon weer weg. Zou het de klei van mijn geboortegrond (West-Friesland) zijn, die mij te
nuchter maakt voor dit soort dingen? Mogelijk, maar ik ben gewoon huiverig om allerlei
verschijnselen uit de religieuze knutsel- en knuffelcultuur te omarmen, dingen die niet voortkomen
uit mijn eigen authentieke ervaring van het goddelijke. Ik ben streng wat mijn geloof betreft, als
dominee moet je eerlijk zijn naar jezelf en naar anderen toe.
Engelen. Stelselmatig vliegen ze door de bijbel heen, schilders en beeldhouwers uit alle voorbije
eeuwen overtroffen zichzelf in het uitbeelden ervan, new age vindt ze geweldig. Door het
ontbreken van een duidelijk omschreven vorm en gestalte hebben mensen in de loop van de tijd
hun fantasie en hun verlangens de vrije loop kunnen laten. Al wat mooi, goed, schoon, bovenaards
en grensoverschrijdend was, werd in de engel gepersonifieerd.
Als u mij zou vragen of ik in engelen geloof, dan zou ik
antwoorden dat ik ze rustig in de bijbel wil laten staan, als
stijlmiddel om een brug tussen God en mens te slaan. Geloof
leeft van metaforen, van beelden, om in taal en verbeelding het
onzegbare toch te zeggen. Ik zie in engelen eigenlijk niets anders
dan vleesgeworden gedachten van hoop en verlangen, ze zijn in
die gedachtegang de buitenkanten van onze binnenkant. En
hoewel er nog steeds geen eentje op mijn schouder wil gaan
zitten begrijp ik ook heus wel dat ze alomtegenwoordig zijn.
Anneke van der Zijpp
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Leerhuisavond op 23 januari
Op maandag 23 januari wordt de volgende leerhuisavond gehouden onder leiding van Tirtzah
Middleton met als thema: Stromingen in het Jodendom. De organisatie is in handen van de
Werkgroep Kerk en Israel.
De locatie is Broerestraat 12, Utrecht - dat is in het Thomas à Kempishuis (bij de Gerardus
Majellakerk). U kunt er gratis parkeren. Vlakbij is een bushalte waar onder meer lijn 18, 19, 28, 37,
38, 39 stopt.
Het is van 20.00 tot 22.00 uur.
Graag een bijdrage van 2 euro voor koffie/thee.
De volgende leerhuisavond is op 27 maart.

DGU verzorgt diensten in het Stiltecentrum Hoog Catharijne
In de week van 6-10 februari verzorgt de DGU de middagpauzediensten in het Stiltecentrum in
Hoog Catharijne.
Maandag 6 februari: Nanja ter Brake
Dinsdag 7 februari: Freddy den Herder
Woensdag 8 februari: Wytske Dijkstra
Donderdag 9 februari: Carolien Cornelissen
Vrijdag 10 februari: Tjarda Brouwer
De diensten zijn van 12.45u-13.00u. Daarvoor en daarna is er
gelegenheid om samen koffie / thee te drinken en een praatje te
maken.

Zin in de ouderdom op 8 maart
Op woensdagmiddag 8 maart wordt in de Tuinkamer van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht een
middag rondom ouder georganiseerd, die als thema heeft: 'Het levenstestament'.
Naast het 'gewone' testament is er sinds een aantal jaren ook het levenstestament. In een
testament regel je allerlei zaken voor als je bent overleden. Een levenstestament maak je om één
of meerdere vertrouwenspersonen aan te wijzen die namens jou beslissingen neemt als jij dat zelf
niet meer kunt. Die beslissingen kunnen op zakelijk gebied zijn, maar het gaat ook om beslissingen
meover medisch handelen. Uiteindelijk moet zo'n levenstestament door een notaris worden
opgesteld en vastgelegd. Er zal over veel dingen moeten worden nagedacht en het lijkt de beide
predikanten van de DGU een goede zaak om de mogelijkheid te bieden daarover als leden en
vrienden van de DGU met elkaar in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom op woensdag 8 maart om 14.00 in de Tuinkamer van de DGU.
De bijeenkomst eindigt om 16.00.
Ds. Carolien Cornelissen en ds. Anneke van der Zijpp
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500 jaar reformatie: Tafelgesprek met Menno en Maarten – 12 februari
Als Doopsgezinden en Lutheranen zijn we buren in de stad: we wonen bij elkaar om de hoek.
Historisch gezien zitten we ook dicht bij elkaar: in dezelfde tijd ontstaan. Hoe zat dat met Luther en
hoe ging dat met Menno? Waar ging het hen om, waar liepen ze warm voor, en waar(om) legden
ze hun - verschillende- accenten. Hoog tijd dat we elkaar beter leren kennen na 500 jaar!
We krijgen een sketch voorgeschoteld, waarin de twee mannen met elkaar spreken over deze
kwesties. De zachtaardige Menno houdt die vuurvreter van een Luther wel in toom!
Daarna gaan wij met elkaar in gesprek over de spiritualiteit van onze tradities en verrijken elkaar
daar hopelijk mee.
Wanneer: zondag 12 februari
Tijd: na kerktijd, dus kwart voor twaalf op de koffie bij de Lutheranen en daarna met elkaar aan
tafel. De Lutheranen zorgen voor de lunch.
Het duurt ongeveer tot 13.15 uur.
Waar: Lutherse kerk, Hamburgerstraat 11.
Moet je je opgeven?
Het is fijn als je je opgeeft bij ons kerkelijk bureau. Maar het is niet strikt noodzakelijk.

500 jaar reformatie: Workshop stellingen maken – 12 maart
In het kader van de viering 500 jaar Reformatie organiseert de DGU een aantal activiteiten. 500 jaar
geleden, op 31 oktober 1517, spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de kerkdeur in
Wittenberg. Wij gaan op 12 maart onze eigen stellingen bedenken. Waar winden we ons anno 2017
over op? Dat kunnen kleine dingen uit ons persoonlijke leven zijn, maar ook grote maatschappelijke
thema’s. We gaan met elkaar in gesprek en steken ook de handen uit de mouwen, als we de
stellingen op papier zetten (denk aan tekenen, schilderen, knippen en plakken). De minder
creatieve mensen kunnen hun stellingen natuurlijk ook gewoon opschrijven. Geheel in lijn met het
digitale tijdperk waar we nu in leven zullen we de stellingen i.p.v. op de kerkdeur te spijkeren, op
facebook en twitter zetten.
Wees welkom!
Wanneer: zondag 12 maart, 12.30u tot ca. 14.00u.
Voor Doopsgezinden is er een lunch om de tijd tussen de zondagse dienst en 12.30 te overbruggen.
Waar: Tuinkamer, DGU
Meenemen: oude kleding als u creatief wilt worden

Preeknabesprekingen op 12 maart en 25 juni
Een kerkdienst woon je bij en gedurende zo'n uur ontstaan er in je gevoel, in je beleving, allerlei
gedachten. Er blijven mogelijk vragen rondom een bijbelgedeelte, of over iets wat de voorganger
zegt, in je hoofd achter. Of je zou een toevoeging willen geven op wat gezegd is.
Daarom hebben de beide dominees besloten dat er een aantal keren per jaar een
preeknabespreking zal zijn.
Voor het komende jaar 2017 zijn de volgende data gekozen: 12 maart en 25 juni.
U bent van harte welkom, 10 minuten na afloop van de dienst, in de Steenen Camer.
Ds. Carolien Cornelissen en ds. Anneke van der Zijpp
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Het lied dat mij raakte
Op de vraag die mij gesteld werd om een lied te noemen dat mij erg getroffen heeft, kwamen er
verschillende langs. Het is vaak de combinatie van melodie, ritme en tekst.
Uiteindelijk kies ik bij deze voor lied 1014.
Dat valt onder de categorie 'samenleven-vrede'. Dat is dan
sowieso het deel in mijn leven dat mij het meest
bezighoudt. Ook buiten het geloof in God, wat voor mij
totaal geen vraag is. Dat is er gewoon.
Dit lied: Geef vrede door van hand tot hand. De Engelse
tekst "Put peace into each other's hand" drukt dat nog
meer uit, alsof je het echt bij de ander kan meebrengen en
geven, zoals vers 3 ook zegt: ...als brood om uit te delen...
Vers 4 is mijn tekst in dit lied, nadat ik de andere verzen al
tot mij genomen heb. Een symbolische overdracht. Het
voelt goed en warm. De melodie is uit Ierland afkomstig.
Mooi, glooiend en sluitend als een cirkel, als een
omarming.
Vers 4

De sterke, zachte hand zij dank
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken. spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen
Mariet Peddemors

OPROEP tot deelname aan het gemeentekoor
U denkt:
1) voor mij is dat niet weggelegd
2) ik heb nog nooit gezongen (in een koor)
3) ik kan geen noten lezen
Bovenstaande gedachten zijn vast heel goed voor te stellen!
Ofschoon, u kunt zich ook vergissen:
U hebt bijvoorbeeld geen idee, hoe héérlijk en ontspannend het kan zijn, om te zingen in een koor.
In ons koor heerst er bovendien een prima sfeer, er wordt serieus gerepeteerd, maar ook veel
gelachen!
Onze dirigente Aike Roodenburg begeleidt onze zang inspirerend en bovenal enthousiast!
Des te meer redenen, een kans voor u, om het eens te proberen.
In principe oefenen wij eens per veertien dagen op zondagmorgen van 11.30 uur tot 13uur in de
kerk. .
Binnenkort, vanaf 22 januari, gaan we weer beginnen met de repetities voor Pasen. Repetitiedata
kunt u vinden in de agenda. Met Pasen zullen we zingen in de dienst.
Wees van harte welkom!
namens het gehele koor,
Joke Landheer-Versteeg
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De toekomst van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht
n.a.v. het visiestuk ‘Lopen op het water’ van Henk Stenvers (augustus 2016)
A.

Ontwikkelingen in cijfers

Samenvatting (uit visiestuk)
Het tempo van de afname van het aantal leden (6085 leden en 3036 vrienden/belangstellenden in
2016), al voorzien eind jaren zeventig van de vorige eeuw, is gestaag doorgegaan en de laatste jaren
versneld, voornamelijk door natuurlijk verloop. Een verdere snelle daling is onvermijdelijk. Het is te
verwachten dat in de naaste toekomst meerdere gemeenten (in 2016 zijn er 110 gemeenten)
vanwege een te klein aantal leden opgeheven zal worden.
De afname van de kerkelijkheid is niet beperkt tot de doopsgezinden maar een algemeen kerkelijk
gegeven in Nederland.
Situatie in de DGU
De ontwikkeling van het aantal leden en vrienden volgt het beeld dat in het visiestuk ‘Lopen op het
water’ wordt geschetst. Door overlijden en verhuizing is de laatste jaren met name het aantal leden
afgenomen tot 146 (per 1 januari 2015). Het aantal vrienden en belangstellenden blijft redelijk
stabiel op 43 (per 1 januari 2015). Verheugend is het aantal jonge ouders met kinderen.
Vragen voor de DGU
- Het is de verwachting dat het aantal leden en vrienden verder daalt, maar zien we toch een
mogelijkheid om die daling te keren?
- Zijn hier ideeën voor?
B.

Gemeentemodellen

Samenvatting (uit visiestuk)
Dat men zich afkeert van het ‘instituut’ kerk betekent niet automatisch dat mensen zichzelf
beschouwen als areligieus of ongelovig. Kerk en geloof worden in toenemende mate gezien als een
privé aangelegenheid. Het maatschappelijk belang van kerkgenootschappen neemt hiermee snel
af. Kerken genieten weinig vertrouwen als organisatie.
De de-institutionalisering is een algemeen maatschappelijk verschijnsel en niet afhankelijk van de
grootte van de organisatie of gemeente.
In de post-christelijke samenleving blijkt het model van de gemeente zoals we dat kennen niet meer
te werken. Het streven is naar open kernen die aantrekkelijk zijn omdat dit gemeenschappen zijn
waar mensen toe behoren die leven naar wat ze belijden.
*
Vergelijkbaar is het beeld van de gemeente als magneet (centered) of als steen (bounded). De
gemeente als steen is verhard en heeft hoge muren opgebouwd om beschermd te leven afgesloten,
in zich zelf gekeerd. De gemeente als een magneet trekt mensen aan en heeft geen duidelijke grens.
Mijn overtuiging is dat het bij onze geloofsgemeenschap passende gemeentemodel van de
toekomst zal worden gekenmerkt door het ontbreken van een duidelijke afgrenzing (vloeibaar) en
door kleine kernen van gelovigen (centered sets), die zich verbinden rond een duidelijke identiteit
en een kring van betrokkenen daar omheen.
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Situatie in de DGU
De DGU is regionaal gericht op de stad Utrecht en omgeving, waarbij we verschillende kernen
kunnen onderscheiden. Zo is de stad Utrecht te zien als een kern, Houten, Nieuwegein en IJsselstein
als een kern, De Bilt / Bilthoven als een kern, Maarssen en Breukelen als een kern. Daarnaast zijn
er ook enkele plaatsen waar individuele leden en vrienden wonen, zoals in Woerden, Culemborg,
Schalkwijk. Ook is er samenwerking met buurgemeenten in de stad en in de DG-ring Midden
Nederland.
Vragen voor de DGU
- Hoe zien we de ‘organisatie’ van de DGU in de toekomst?
- Is er draagvlak bij de leden en vrienden om in de kernen te participeren?
- Welke activiteiten zijn daarin dan mogelijk?
- Zien we mogelijkheden van een DGU als kerngemeente in een ring van
‘satellietgemeenten’?
C.

Toekomstvisie

Samenvatting (uit visiestuk)
Inslaan van nieuwe wegen kan alleen als we de angst voor een onbekende toekomst loslaten en
ons richten op dat waar we als gemeenten goed in zijn. Zo kunnen gemeenten aantrekkelijke kernen
zijn waar mensen toe willen behoren.
Om werkelijk geloofsgemeenschap te kunnen zijn en blijven moeten we terug naar de inhoud en
de navolging van Jezus centraal stellen.
Situatie in de DGU
In het Beleidsplan 2013-2017 ‘Bakens gezet-een toekomstbestendige DGU’ zijn als speerpunten
omschreven: mentaliteit/zichtbaarheid, jeugdwerk, liturgie en maatschappelijk project.
Vragen voor de DGU
- Hebben we onze beleidsvoornemens in de afgelopen jaren voldoende vorm kunnen geven?
- Zijn Spraakmakend Eten, Jong en Oud diensten, Pitstopclub goede voorbeelden van nieuwe
wegen?
- Durven we met nieuwe gemeentevormen te experimenteren? Welke vormen zouden
toekomst kunnen hebben?
- Zien we mogelijkheden voor samenwerking met andere kerkgenootschappen?
- Welke mogelijkheden zouden we verder willen onderzoeken?
Voorstel van de Kerkenraad DGU
Vanuit ‘Lopen op het water’ en de eigen doordenking zouden lijnen voor het nieuwe beleidsplan
van de DGU kunnen worden uitgezet.
Het voorstel is om een aantal bijeenkomsten (bijvoorbeeld vier) in de verschillende ‘kernen’ te
organiseren waarin aan de hand van dit stuk de mogelijkheden voor de toekomst kunnen worden
besproken. Ook zou het gesprek in de bestaande groepen en kringen over dit onderwerp gevoerd
kunnen worden. Een korte verslaglegging dan is gewenst.
Namens de Kerkenraad
Teije Bakker en Jan Niemantsverdriet
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Domineesvrouw in deeltijd
Laura’s man werkt als predikant op het Stift in Twente. Laura woont in Utrecht en is als
domineesvrouw in het weekend vaak in Twente. Als stadse geniet zij van het dorpsleven.
In de aanloop naar kerstmis is op het Stift grote schoonmaak gehouden. Op zaterdagmorgen kwam
een groep van tien vrouwen de kerk en de schoollokalen grondig schoonmaken. Dat ging zelfs zover
dat de poten van alle stoelen werden afgenomen, zowel in de kerk als in de zalen. DGU, doen wij
dat ook?
Een ander soort schoonmaakactie werd uitgevoerd door bisschop Eijk. Dit is hier al weken het
gesprek van de dag. Mogelijk hebben jullie de berichten gemist, ook al heeft de zaak zelfs de
nationale radio en landelijke kranten gehaald. In Saasveld, een buurdorp van Weerselo, staat een
enorm grote katholieke kerk. Het aantal missen is beperkt door het tekort aan pastores en
natuurlijk ook door het teruglopend aantal actieve katholieken. Maar alle bewoners (sowieso bijna
allemaal katholiek) zijn wel heel betrokken bij het kerkgebouw. Een van de oplossingen om het
gebouw een levend centrum in het dorp te laten zijn, is om er meer activiteiten in te organiseren,
zoals concerten. Daarvoor was het echter nodig dat het altaar verplaatst kon worden, om zo meer
ruimte voor in de kerk te kunnen creëren. De locatieraad, een soort plaatselijk bestuur, had aan het
parochiebestuur in Oldenzaal gevraagd om het altaar te mogen vervangen door een mobiel
exemplaar. Toen ze niets hoorden, en wel zagen dat in andere katholieke kerken in de buurt
inmiddels ook mobiele altaren waren geplaatst, hebben zij het oude altaar verwijderd en
vervangen. Kardinaal Eijk werd hier boos over, en zorgde ervoor dat de locatieraad naar huis werd
gestuurd. Er kwam een soort boetedienst in de kerk (door vijftien mensen bezocht). En ook verbood
hij een uitvoering van het stuk ‘An armed man’ van Jenkins. Het enig positieve wat ik gehoord of
gelezen heb over deze zaak is de opmerking “we moeten toch met elkaar verder” van een vrouw
die als een van de vijftien bij de boetemis was geweest.
Twee weken later lazen we in de krant dat er weer een boetedienst was geweest. “Eijk op
ramkoers” was de kop in Tubantia. Er was plaatselijk een compromis gevonden om het stuk van
Jenkins toch op te voeren, maar Eijk was er zo boos over geworden dat hij gezegd heeft de kerk aan
de eredienst te zullen onttrekken als er in zijn ogen nog een keer iets verkeerds gebeurt.
Op oudjaarsavond hadden wij de traditionele dienst om de overledenen te herdenken. Heel mooi,
met de kaarsen in de kaarsenkroon, op de tafel en op de preekstoel en de lichtjes in de boom en
het gewone licht uit. Veel stemming, emotie en sfeer. We zagen dat de traditie zich aan het
vernieuwen is. Wat was het geval? De gang van zaken is al sinds jaar en dag zo dat eerst de kaarsen
worden ontstoken voor de overleden gemeenteleden. Dan worden de namen genoemd van
mensen die door gemeenteleden tevoren zijn doorgegeven; dit zijn dan overleden familieleden of
vrienden, en het hoeft ook niet te gaan om sterfgevallen in het afgelopen jaar. Daarna mag iedereen
naar voren komen die een kaars wil branden voor een overledene, en het is naar keuze of je daarbij
de naam noemt of niet. Tot slot wordt de laatste kaars aangestoken voor alle overledenen “waarvan
de namen zijn ondergegaan in doodse stilte”.
Onuitgesproken is dus de code: één kaars per overleden persoon. De familie steekt de kaars aan,
en dat kan één iemand zijn of meerdere personen. Dit jaar voor het eerst maakten we mee dat een
stuk of vijf familieleden (geen bekenden van de gemeente) na elkaar naar voren kwamen om ieder
een eigen kaars aan te steken voor “hun overledene”, een oma zo hoorde ik later. Ze hadden daar
blijkbaar behoefte aan en het was goed, maar je vraagt je af waar de behoefte van ieder om zelf
een kaars aan te steken vandaan komt. En hoe het komt dat die behoefte blijkbaar sterk genoeg is
om de bestaande procedure te doorbreken. Is het iets katholieks? Of komt het door de moderne
rouwevenementen op de televisie?
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Nog twee dorpsnieuwtjes. Hier in het dorp zijn erg weinig winkels, maar er was altijd een kleine
kledingzaak. Prima spullen, ik ging er vaak even kijken. Begin december stonden er opeens blauwe
zeecontainers voor de deuren, zodat er niemand meer in of uit kon. De eigenaresse van de winkel
bleek een huurachterstand te hebben en de eigenaar van het pand nam meteen harde
maatregelen. Inmiddels zijn de containers weg en staat de winkel leeg te huur.
Toen er laatst een laagje sneeuw lag, zagen we op een grote akker een quad rijden, met daarachter
een jongen op een snowboard die aan een lange lijn werd voortgetrokken over de akker – als een
waterskiër. Inventief!
Tot slot wil ik een van onze vrijwillige kosters in het zonnetje zetten. Dat is Henry en hij vervult op
veel zondagen dubbelfuncties. Om half acht is hij aanwezig om de kachel aan te doen. Om half
negen begint hij dan de kerk in te richten voor de dienst. Omdat de kerk overdag altijd open is voor
toeristen, zijn attributen als kandelaars, kaarsen, microfoon, zangbundels en bijbel door de week
opgeborgen en die komen alleen op zondag uit de kast. Daarna loopt Henry van de kerk naar de
school om koffie te zetten. Met kerstmis zong hij om negen uur mee in de cantorij om te oefenen.
Als om tien uur de predikant en de kerkenraad binnen komen, luidt hij de klok (ik heb dat om negen
uur gedaan). Vanaf de achterste rij bedient hij tijdens de dienst op zijn IPad de geluidsinstallatie;
ook tijdens het zingen van de cantorij doet hij dat zo nodig vanuit zijn positie voor in de kerk. Toen
de kerstdienst klaar was, stond hij inmiddels naast het orgel op de gaanderij en speelde op zijn
trompet ‘Ere zij God’. Petje af voor Henry! Er zijn natuurlijk meer vrijwillige kosters. Maar de
combinatie van taken op Eerste Kerstdag vond ik indrukwekkend.
Laura

Reactie op het bericht van Commissie Maatschappelijke Zorg in de vorige
Menno Sticht
Wat fijn dat er een Commissie Maatschappelijke Zorg is! Omzien naar elkaar, dat is belangrijk.
Mij trof het zinnetje over waar behoefte aan kan zijn: een abonnement op een krant. Nu weet ik
niet hoe het u, abonnee van een krant, vergaat, maar ik krijg heel vaak bonnen om die krant een
aantal weken gratis te laten bezorgen bij een kennis, familielid of vriend. Ik ontvang er zoveel, dat
er regelmatig eentje bij het oud papier belandt – zo jammer!
Daarom schenk ik mijn bonnen graag aan de CMZ – misschien ook een idee voor u?
Willy van Viegen
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Jeugdpagina
Kerstavond
Onze kerkzaal was op kerstavond omgetoverd tot een
sfeervolle televisiestudio.
Als eerste was er een terugblik op het nieuws van de
afgelopen adventsperiode. Beeldfragmenten van de
interviews die op de adventzondagen
waren gehouden met o.a. mevrouw
Hoppatee en mevrouw Zanggraag,
werden op het scherm getoond.
Daarna was het tijd voor het actuele nieuws. We schakelden over naar de
studio van het Jeudgjournaal waar presentatrice Gerjanne van Dalfsen
klaar zat om ons het nieuws van kerstavond te presenteren. Zij schakelde
live over naar verslaggever Kjeld van Rooijen die in Bethlehem ter plaatse
was om een reportage te maken van een bijzondere gebeurtenis.
Kjeld interviewde verschillende
mensen in Bethlehem. Een hoteleigenaar en een boer, maar
ook een bijzondere verschijning, Gabriëlle, die hem vertelde
dat zij de mensen een boodschap van hoop en vrede wou
brengen. Zij haalde Kjeld over om ook een kijkje te gaan
nemen bij een pasgeboren kindje in een stal.
Daar aangekomen interviewde hij Jozef en Maria, die net
een zware bevalling tussen de koeien achter de rug had. Ook
interviewde Kjeld enkele herdertjes. Het was een bijzondere reportage die door Gerjanne in de
studio werd afgesloten met een mooie kerstboodschap voor alle kijkers thuis.
Oma Ans kwam nu in de studio van Sesamstraat om de
peuters het kerstverhaal te vertellen aan de hand van een
mooi prentenboek.
Tot slot gingen we over naar studio 3, Brandpunt
Nieuwsuur. Wessel den Ouden presenteerde het Nieuwsuur
en liet verschillende personen aan het woord om een eerste
reactie te geven op het nieuws over het pasgeboren kindje.
Een ieder gaf zijn of haar eigen reactie en nam bovendien
een persoonlijk cadeautje mee voor het kindje. Verslaggever Rik Hartman was in de Jordaan om
een slapende man te interviewen. Ook dit was een bijzondere bijdrage op deze kerstavond.
De sfeervolle avond werd afgesloten met kaarsen, kerstpresentjes en chocomelk. Iedereen ging
met de kerstboodschap en een warm gevoel naar huis.
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Kerk thuis: geloof in jonge gezinnen
Vragen aan de kinderen:
Praten jullie thuis wel eens over geloven of over doopsgezinden?
Julie: ik weet het niet
Kjeld: Ja, wij praten over verschillen in geloven. Over de islam en het jodendom. Ik heb moslims in
mijn klas en daar hebben we het dan wel eens over. Ik ben blij dat ik doopsgezind ben omdat je dan
vrijheid van meningsuiting hebt over wat je gelooft en hoe je gelooft in God.
Gaan jullie wel eens naar de kerk en hoe vind je dat?
Julie: Ja, ik ga wel eens naar de kerk. Ik vind dat wel leuk want ik vind het leuk dat we toneelstukjes
doen en knutselen en dingen te weten komen over God enzo.
Kjeld: Ja, ik ga vaak naar de kerk. Ik vind het wel leuk, alleen vind ik het niet zo leuk dat ik moet
zingen en zo lang moet staan. Het leukste vind ik met kerst het kersttoneelstuk. Ik ben ook naar een
regioweekend geweest in Schoorl, dat was ook heel leuk.
Wat doen jullie daar?
Julie: Ik ga naar de kinderdienst. Daar ga ik knutselen en zingen en lezen in het boek.
Kjeld: Ik ga naar de kinderdienst. Daar wordt soms voorgelezen uit de kinderbijbel en na de dienst
speel ik met mijn vrienden.
Bidden jullie thuis, bijvoorbeeld voor het eten of voor het slapen?
Julie: Nee, eigenlijk nooit.
Kjeld: Nee. Vroeger zong mama ' ik ga slapen ik ben moe' voordat ik ging slapen, maar dat doe ik
niet meer.
Zou je later ook doopsgezind willen worden?
Julie: Een beetje, misschien.
Kjeld: Nee, maar ik wil wel naar de kerk blijven komen.
Speciaal voor de ouders:
Wat vind je belangrijk om door te geven?
Normen en waarden, respect hebben voor elkaar. Vooral in deze maatschappij; dat er een plekje
blijft bestaan waar iedereen welkom is, waar je mag zijn wie je bent en waar mensen om elkaar
geven en elkaar helpen als dat nodig is. Daarnaast leren ze ook de doopsgezinde traditie kennen en
komen ze in aanraking met een geloof. Wij vinden het belangrijk dat ze hiermee opgroeien zodat
ze later andere mensen niet veroordelen op hun geloof maar hier begrip en herkenning voor
hebben.
Is geloofsopvoeding moeilijk, zou je het anders doen als je het opnieuw mag doen?
Ja het is soms best moeilijk. Er gebeuren zoveel nare dingen in de wereld, er zijn zoveel 'waarom'
vragen. Het belangrijkste is dat je overal met elkaar over kunt praten. De beste gesprekken vinden
nog altijd plaats in de auto naar de kerk toe of van de kerk naar huis. Op de een of andere manier
worden er dan onderwerpen besproken die anders niet aan de orde komen! Het is af en toe ook
best lastig om de kinderen gemotiveerd te krijgen op zondagochtend in de auto te stappen naar de
kerk. Ze 'moeten' al zoveel door de week en op zaterdag met school, sporten, clubjes... Toch blijkt
iedere keer weer dat we na de kerkdienst een stuk opgewekter met z'n vieren in de auto zitten en
het toch wel weer leuk was in de kerk! Op dit moment zouden we het qua geloofsopvoeding niet
anders doen dan dat we het nu doen, maar we hopen dat in de toekomst blijkt dat we ergens iets
gezaaid hebben, ook al is het maar klein, waar ze later iets aan zullen hebben.
Ronald en Liesbeth, Kjeld en Julie
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Het rapen van de Menno Sticht
Ieder nummer van de Menno Sticht wordt handmatig gedrukt, geraapt, geniet en verzonden. Dit
hele proces wordt zo langzamerhand uniek. Hoe lang doen we dat nog zo? Peter Reinhold, Truus
Akkerman en Mariet Peddemors zijn dé diehards die echt altijd aanwezig zijn om de Menno Sticht
in elkaar te zetten. Peter haalt altijd eerst Truus thuis op met de auto. Parkeerkaart wordt hier
gehaald, en dan begint het feest. Eerst drinken we hier koffie en dan bouwt Peter een soort stellage
om het nieten zo makkelijk mogelijk te maken. Die twee lopen hier samen rond en leggen alles op
stapels klaar, maken vast een start door rondjes langs de tafel te lopen en te rapen en dan zo om
een uur of 12 komt Mariet (soms met Henriëtte) en die helpen mee. Uiteindelijk gaat alles in grote
postzakken die Peter heeft, wordt de partij eerst digitaal aangeboden door Peter (ook een speciaal
klusje met labels en codes die je moet invoeren) en dan biedt hij de partij aan bij de post.
Parkeerkaart weer terug, en de ochtend is voor deze leden zeer zinvol besteed! En ook nog eens
gezellig, en goedkoop voor de gemeentekas.
Marga Hofman

Verschijningsdata Menno Sticht
Nummer
2017 2 Pasen
2017 3 Pinksteren
2017 4 nieuw seizoen

Inleverdatum kopij
19 maart
14 mei
13 augustus

Rapen *
30 maart
25 mei
24 augustus

Verschijningsdatum
1 april
27 mei
26 augustus

* Voor het rapen (in elkaar zetten en verzendklaar maken) van de Menno Sticht zijn we altijd op
zoek naar mensen die ons een uurtje of 2 willen helpen op de donderdagochtend voor de
verschijningsdatum. Komt u helpen? Meldt u dan even bij het Kerkelijk bureau.
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