Van de redactie
Een heel dik nummer, met twee interviews, een verslag van een middag over ouder worden,
informatie over de Ringdag op 24 april en een heel informatief stukje over Kom in de Kring. En
natuurlijk de vaste rubrieken. De huidige redactie doet het werk nu vijf jaar. Met veel plezier, maar
er komt een keer een eind aan. Zie verderop in dit nummer.
De redactie Sanne, Sandra, Nienke en Laura

Van de Predikante: Mensch, durf te kijken
Een paar weken geleden begonnen wij aan een groepsreis naar het Jeruzalem van het jaar 30. Zo
zouden wij Jezus kunnen meemaken op de laatste dagen van zijn leven, met als hoogtepunt de
opstanding op Pasen zelf. Een unieke kans natuurlijk, en ook nog gratis, dus gingen wij op weg. Wij
stapten in een tijdmachine en reisden een kleine tweeduizend jaar terug in de tijd. Daar vielen we
in de menigten die vanwege het Joodse Paasfeest in de stad waren. Wat een drukte en een herrie!
Wij gingen op zoek naar Jezus. Gelukkig wisten de reisleidsters dat hij vaak op de Olijfberg kwam.
En inderdaad, daar vonden wij Jezus en zijn leerlingen. Zij waren aan het uitrusten na het
Pesachmaal. Wij zagen Jezus bidden, terwijl de leerlingen in slaap waren gevallen. Precies zoals het
in de evangeliën stond beschreven, zagen wij Judas aan komen lopen. Hij groette Jezus met een
kus. Die verrader! Of zat het toch iets anders in elkaar? Hoe dan ook, Jezus werd gearresteerd en
alle leerlingen lieten hem in de steek; wij zagen ze wegvluchten.
Voorzichtig volgden wij de groep soldaten met Jezus op een afstandje. Zo kwamen wij bij het huis
van de hogepriester waar Jezus werd vastgehouden. Op de binnenplaats zagen wij Petrus bij een
vuurkorf staan. Er ontstond geharrewar. Een paar mensen meenden Petrus te herkennen. Zij zeiden
dat Petrus ook een aanhanger van Jezus was. Maar Petrus bezwoer bij hoog en bij laag dat hij van
niets wist. Jezus? die kende hij niet eens. In de ochtendschemering hoorden wij een haan kraaien.
Petrus moet het ook gehoord hebben.
Na een doorwaakte nacht, togen wij de volgende ochtend naar de plaats waar de raad van oudsten
bijeengekomen was om Jezus te ondervragen. Veel wijzer werden wij er niet van, want Jezus zweeg
in alle talen. Ook bij Pilatus en Herodes gaf hij nauwelijks antwoord op de vragen die hem gesteld
werden. Wat een toestand, dat gesleep met die gevangene. Wij merkten dat de mensen om ons
heen het zat werden. Zij waren gekomen voor een beetje actie, maar tot nu toe hadden ze alleen
maar juridische haarkloverijen meegemaakt. Er ontstond gemor. Dus toen Pilatus ook nog eens
voorstelde om Jezus dan maar vrij te laten, brak de hel los. ‘Weg met hem’, werd er geroepen, ‘Geef
ons maar Barabbas!’ en ‘Kruisig hem!’
Hemeltje lief! Deze tijdreis begint wel heel echt te worden. Daar staan wij dan, middenin die
schreeuwende menigte. Wat nu? Kunnen wij er nog stiekem tussenuit glippen? Of is het
verstandiger om maar mee te schreeuwen, zodat wij niet opvallen? Sommigen van ons
reisgezelschap opperen dat wij hier een krachtig protest moeten laten horen, wij zijn toch
doopsgezind. Maar anderen zeggen dat wij beter onze mond kunnen houden, anders worden wij
zelf nog opgepakt. Wij zijn er nog niet over uit wat te doen, maar het maakt al niet meer uit. Jezus
wordt afgevoerd om gegeseld en gekruisigd te worden. De massa zet zich in beweging. Wij worden
opzij geduwd, voortgeduwd. Waarheen?
Wij laten ons voortstuwen de stad in en komen langs de route te staan waar de veroordeelden, ook
Jezus, voorbij zullen komen met het kruis op hun rug. Wij hebben zeker een goed plekje
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bemachtigd, waar wij Jezus van dichtbij kunnen zien. Misschien kunnen wij zelfs wel op Golgotha
komen en onder het kruis staan.
Tja, dit was allemaal wel waarvoor wij op reis gingen, om het echt mee te maken. Maar lieve help,
het is wel heel heftig allemaal, nu we er staan. Het is zo anders om het uit de bijbel te lezen, dan
om er daadwerkelijk getuige van te zijn. Lezen is op afstand, meemaken is heel dichtbij. Zo dichtbij
kijk je er toch heel anders tegenaan. Nu wij naast Petrus gestaan hebben, begrijpen wij zijn angst
en verdriet. Nu wij zelf in de massa staan, voelen wij de groepsdruk. Pas als wij in Maria’s ogen
zullen kijken, voelen wij wat zij voelt, alsof je een zwaard door je hart krijgt.
Er bestaan geen tijdmachines om echt naar de dag van Jezus kruisiging af te reizen. Gelukkig maar?
Toch hebben mensen door de eeuwen heen getracht dit verhaal dichterbij te brengen, om zelf in
het verhaal te stappen. Wat zou jij doen als je een van de leerlingen was, Judas, Petrus? Wat zou jij
doen als jij daar in de menigte stond bij het paleis van Pilatus? Wat zou jij doen als je Pilatus was?
Of Maria, Johannes, Simon van Cyrene? Hoe zou het zijn als jij zelf Jezus was?
Al heel vroeg in het christendom ontstond de behoefte om de weg van Jezus na te lopen. Men liep
de kruisweg die Jezus was gegaan door Jeruzalem. Later begon men het passieverhaal na te spelen.
Hieruit hebben de passiespelen zich ontwikkeld, die tot op de dag van vandaag gehouden worden,
overal in de wereld.
Het idee van een passiespel is dat je je kunt inleven in de rol van elk van de spelers en vanuit dat
perspectief kunt kijken naar de gebeurtenissen. De spelers en toeschouwers worden deelgenoot
gemaakt van het verhaal. Het ene jaar ben je Maria, het jaar erop Judas of Jezus, of een
toeschouwer. Een moderne variant van passiespelen is The Passion, die sinds 2011 in Nederland
wordt opgevoerd. Opvallend is dat in The Passion het gedeelte van de geseling en kruisiging niet
wordt uitgebeeld. In eerdere versies werd wel enigszins beeldend verteld hoe de kruisiging in zijn
werk was gegaan, maar in de versie van vorig jaar werd ook dat achterwege gelaten. Zou men het
toch te gruwelijk vinden voor het publiek? Ik ben benieuwd welke keuzes de regisseurs dit jaar
maken.
Ook in andere kunstvormen wordt het lijdensverhaal verbeeld. Denk aan de Mattäus Passion van
J.S. Bach; het Stabat mater dat door veel componisten op muziek is gezet. Films als Jesus Christ
Superstar, The Passion of the Christ. Elke kunstenaar geeft zijn eigen interpretatie aan het verhaal.
Daardoor worden wij als kijkers en luisteraars aan het denken gezet: wat zouden wij doen, als…
Juist daardoor is het verhaal nooit af en nooit klaar. Je kunt er elk jaar opnieuw instappen en nieuwe
perspectieven zien. Elke ervaring geeft ons een nieuwe en diepere betekenis van het verhaal.
Daarom lezen en beleven wij in onze gemeente ook dit jaar weer het lijdensverhaal. Wij zijn onze
reis begonnen op 5 maart. Inmiddels zijn wij bij de kruisweg aangekomen. Het moeilijkste stuk van
de weg moet nog komen. Wij gaan de donkere nacht in, waarin Jezus zal sterven. Maar wij mogen
weten dat het verhaal daar niet eindigt. Het licht van Gods nieuwe morgen schittert al en wenkt
ons. Zo gaan wij samen met elkaar, in vertrouwen op God, door het donkere dal van de dood, naar
de lichtende dag van de Opstanding. Dan zullen wij zien en ervaren dat Jezus leeft, en wij met hem.
Ds. Carolien Cornelissen
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Van de kerkenraad
De lente is begonnen zowel de meteorologische als de fysieke lente. Nog een paar weken en het is
Pasen. In deze veertig dagen van inkeer en terughoudendheid naderen we Palmpasen en de Stille
Week, altijd een bijzondere periode als opmaat tot Pasen.
Als kerkenraad bezinnen we ons samen met de gemeente op de toekomst van onze Utrechtse
gemeente. In de afgelopen week hebben we met leden en vrienden tijdens de huissamenkomsten
mede aan de hand van een spannend spel gesproken over datgene wat ons inspireert en waardoor
we ons verbonden voelen. Het gaat dan over onze identiteit als doperse geloofsgemeenschap en
over wat we belangrijk vinden om ons voor in te zetten. Welke inspiratie boeit en hoe willen we in
deze tijd samen geloofsgemeenschap zijn?
Graag roep ik een ieder op om zijn of haar gedachten en visies te delen met de beleidscommissie;
dit is mogelijk vanuit de kringen maar ook als individu. In de vorige Menno Sticht (nr. 1) hebben we
daarover de nodige gesprekspunten geformuleerd, zie blz. 10 en 11 in dat winternummer.
Op zondag 9 april a.s. zullen we afscheid nemen van drie Kerkenraadsleden die dan aan het eind
van hun termijn zijn. Dat drie personen tegelijk het bestuur verlaten is een gevolg van een wijziging
van ons reglement waardoor de huidige kerkeraadsleden steeds periodes van drie jaar zitting
hebben, terwijl dat hiervoor vier jaar was. We willen zr. Freddy den Herder, zr. Yvonne Wijnen en
zr. Josje Hoekveld bijzonder bedanken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren hebben gedaan
voor onze gemeente! Zr. Anke-Margreet Blankenstein hebben we in januari j.l. welkom geheten als
lid van de Kerkenraad, er zijn dus nog twee vacatures in te vullen!
Aan het eind van dit seizoen zal de huidige redactie van de Menno Sticht terugtreden na vijf jaar
hun redactiewerk te hebben gedaan. Dat betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe mensen die
deze klus willen overnemen. Het is werk dat u vanuit huis kunt doen dankzij de digitale wegen die
daarvoor gebruikt worden. U bent van harte uitgenodigd om de leden van de redactie te vragen
hoe leuk en leerzaam deze klus is!
Graag wil ik u een gezegende Paastijd toewensen.
Namens de Kerkenraad,
Teije Bakker, voorzitter

Gedicht voorgelezen door Gerard Dummer in de dienst van 19 maart
Christen zijn
Voor mij is Jezus niet gestorven
Ik draag mijn zonden wel alleen
Voor mij is Jezus niet gestorven
Hij leeft in mensen om mij heen.
Ik noem mijzelf een christen
Maar niet voor ’t sacrament
Ik noem mijzelf een christen
Omdat 'k op Hem mijn daden ent.
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Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur, tenzij anders aangegeven
Datum Predikant

April
2
9
12
13

Zr. Leontien
Niemantsverdriet
ds. Carolien Cornelissen
Taizé viering
ds. Carolien Cornelissen

14

Geen dienst in DGU

16
23
30
Mei
7

ds. Carolien Cornelissen
Ringdag Hilversum
ds. Christine Schlette

CZN
(12+)
CKC
(15+)

Bijzonderheden

Kom
maar in
de kring
(0-6jr)

Kinderdienst
(6-12 jr)

(Palmpasen)
20.00 uur
19.30 uur (Dienst met
Avondmaal)
Gezamenlijke dienst in
de Nicolaaskerk,
(gezongen uitvoering
van Marcus Passie)
(Paasviering)

ja

ja

-

-

-

ja

ja

DoRe dienst bij de
10.30 uur
Remonstranten
14
ds. Iris Hasselbach
ja
ja
21
ds. Carolien Cornelissen
ja
28
zr. Rinske Phaff
* Opvang voor kinderen 0-12 jr is aanwezig op de zondagen dat er geen Kinderdienst en Kom in de
Kring is.

Collecte doelen:
april
2
9
13
16
30
mei
14
21
28

Stichting De vrolijkheid
Vluchtelingenwerk Nederland

Villa Vrede
Stichting voedselbank Utrecht
Collectedoel ADS: Stichting Menno Simons (SDMF

Villa Vrede
St. Opkikker
Collectedoel ADS: Ondersteuning van Indonesische broederschappen
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AGENDA
April 2017
Zo
Zo
Wo
Wo
Do
Zo
Ma
Wo
Di
Di
Wo
Zo
Ma
Zo

2
2
5
5
6
9
10
12
18
18
19
23
24
30

Repetitie Gemeentekoor
PR Commissie
Bijbelkring Utrecht
Tafel van 12
Praten & Proeven 2.0
Repetitie Gemeentekoor
Ubi Caritas
Taizé aan de Gracht
Contactledenbijeenkomst
Kerkenraad
Bijbelkring Bilthoven
Ringdag Hilversum
Pitstopclub
Repetitie Gemeentekoor

11.30
11.30
10.00
17.00
18.30
11.30
18.30
20.00
14.00
19.30
10.00
10.00
18.00
11.30

3
9
9
10
11
14
17
18
21
21

Tafel van 12
Kerkenraad
Bijbelkring Utrecht
Taizé aan de Gracht
Praten & Proeven 2.0
Repetitie Gemeentekoor
Bijbelkring Bilthoven
Ubi Caritas
Repetitie Gemeentekoor
Pitstopclub

17.00
19.30
10.00
20.00
18.30
11.30
10.00
19.30
11.30
11.30

1
7
7
11

Praten & Proeven 2.0
Bijbelkring Utrecht
Tafel van 12
Repetitie Gemeentekoor

18.30
10.00
17.00
11.30

Mei 2017
Wo
Di
Wo
Wo
Do
Zo
Wo
Do
Zo
Zo
Juni 2017
Do
Wo
Wo
Zo
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Studieverlof van ds Anneke van der Zijpp
Van 3 april tot 14 mei zal ik van mijn studieverlof
genieten. Het is in de Doopsgezinde Broederschap
gebruikelijk om elke predikant elke 5 jaar een
studieperiode te geven van 3 maanden. Ik heb dit
verlof eervorig jaar in tweeën geknipt, enerzijds omdat
mijn collega Carolien Cornelissen toen nauwelijks 2
maanden geleden in de DGU beroepen was, anderzijds
omdat ik niet van plan was (en ben) langdurige
cursussen te volgen.
In de vorige 6 weken is mijn aandacht uitgegaan naar
het mythisch denken, (nader omschreven: de
universele kern van verhalen, bijbelverhalen, mythen, sagen, etc.). Ik heb er ontzettend
veel van geleerd, wie mijn preken beluistert en mijn stukken leest zal er van alles en nog
wat over tegenkomen. Ik kan het gewoon niet laten de rijkdom van wat ik ontdekt heb te
delen met mijn medemensen.
In de komende studieperiode ga ik de gnostiek bestuderen. De gnostici vormden tot in de
3e eeuw na Chr. een rijke spirituele traditie, die daarna ogenschijnlijk definitief was
uitgeroeid door het toenmalige christendom. Veel later dook deze vorm van christendom
op in de beweging van de katharen, een stroming in het christendom die bloeide in de 12 e
en 13e eeuw in het Zuiden van Frankrijk. Blijkbaar heeft de gnostiek in ondergrondse
stromen altijd voortbestaan. Ook deze katharen zijn vervolgd en uitgeroeid door de
toenmalige paus in samenwerking met de wereldse macht.
In 1945 ontdekte een boer, die aan het werk was in het dorpje Nag Hammadi in Egypte, dat
in zijn land een grote aarden kruik verborgen was. Deze kruik bevatte 'boeken met
verhalen'. Pas vele jaren later werden deze geschriften door wetenschappers onderzocht.
Het bleek te gaan om 52 geschriften, die voort waren gekomen uit de gnostische beweging
die bloeide aan het begin van onze jaartelling.
De teksten van Nag Hammadi nodigen uit om de verhalen over Jezus met andere, nieuwe
ogen te lezen. Er behoren diverse 'andere' evangeliën bij, die dus niet in de canon terecht
zijn gekomen, waarin thema's als dood en leven, zonde, individualiteit, identiteit, vrijheid,
verantwoordelijkheid, etc. veel opener en diverser worden geïnterpreteerd dan in het
gangbare christendom gebruikelijk is.
Mijn studieverlof komt er in feite op neer, dat ik 'over de heg ga kijken', en wil proberen
een nog genuanceerder beeld op Jezus en op de Eeuwige te krijgen. Wat mij bijzonder
aantrekt in deze studie van de gnostiek is de individuele vrijheid en persoonlijke
verantwoordelijkheid van elke gelovige. Waar doet mij dat als doopsgezinde dominee nou
aan denken....
Ik citeer een klein stukje uit een tirade van kerkvader Tertullianus waarin hij zijn diepe
afkeer van de gnostici beschrijft: 'Vandaag is de één bisschop en morgen weer een ander;
de diaken van vandaag is morgen weer leek, want zelfs leken laten zij als priester optreden.
Hoe lichtzinnig, hoe puur menselijk is het, zonder gezag, zonder orde, net als hun geloof. Ze
hebben allen toegang op voet van gelijkheid, ze bidden als gelijken, ook delen ze de
vredeskus met iedereen die komt, want ze geven er niet om dat zij over bepaalde
onderwerpen verschillend denken'.
Tertullianus schreef deze woorden in de 3e eeuw na Chr., hij was een vurig pleitbezorger
van het ware christelijke geloof. Daar behoorden de gnostici in zijn ogen allerminst bij.
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Ik vind het vooralsnog mooi om te ontdekken dat sommige doopsgezinde geloofsinzichten
in het vroege christendom al aanwezig waren, al kwamen zij pas in de 16 e eeuw tot een
uitbarsting.
Ik ga een paar weken buiten de omheining van het algemeen aanvaarde christendom
kijken, ik ga bestuderen welke wonderlijke wegen de Geest des Heren in de wereld is
gegaan. Daarna keer ik terug en neem mijn vernieuwde inzichten mee om licht, lucht en
liefde in het gangbare te verwerken.
Gedurende mijn afwezigheid zal mijn collega Carolien Cornelissen taken van mij
overnemen, waarvoor ik haar dankbaar ben.
Ds. Anneke van der Zijpp
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Redactie Menno Sticht – iets voor u?
Ruim 5 jaar geleden is het alweer, dat ik gevraagd werd of ik bij de redactie van de Menno Sticht
wilde. Daar moest ik even over denken. Hoeveel tijd neemt dat in? Hoe vaak wordt er vergaderd?
Moet ik dan zelf ook iedere keer een heel verhaal schrijven? Heb ik daar wel zin in, en kan ik dat
wel? Ik vroeg Inge Smoorenburg, die in de toenmalige redactie zat, wat er allemaal bij kwam kijken.
Ik haalde daarna opgelucht adem, en was overstag, want dit leek me prima in te passen in mijn
drukke leven als tuinder.
In de zomer van 2012 kwamen we als nieuwe redactie (Nienke van den End, Sanne Weijers, Laura
van Rossum du Chattel en ik) voor het eerst bij elkaar, en besloten we de werkwijze van de oude
redactie in eerste instantie gewoon maar over te nemen. Het bleek de eerste van de slechts 5 (!!)
face-to-face vergaderingen die we in die 5 jaar gehad hebben.
Een maand voor de deadline schrijven of spreken Laura en Sanne mensen persoonlijk aan voor het
vullen van een van onze vaste rubrieken (Lied dat met raakte, Kerk thuis, interview etc.). Een week
voor de deadline stuurt Nienke een vast groepje mensen (predikanten, financieel administrator,
kerkelijk bureau etc.) een reminder over het feit dat de deadline er weer aankomt.
Dat is ook het moment waarop we als redactie even afstemmen wie wat gaat doen deze keer. Het
in elkaar zetten (van kopij verzamelen t/m het print-klaar maken) van de Menno Sticht is namelijk
opgedeeld in 3 taken. En omdat we met z’n 4en zijn, heeft er dus altijd iemand vrij. Bij de 6 keer dat
de Menno Sticht per jaar uitkomt, ben je dus 4 of 5 keer per jaar aan de beurt.
De deadline is altijd op zondag, en het grootste deel van de kopij is dan wel binnen, of we weten
wat er nog komen gaat. Taak 1 is dan ervoor te zorgen dat alle binnengekomen stukken in 1
(Word)document terecht komen, waarbij we een vaste volgorde aanhouden.
Dan kan op dinsdag of woensdag de volgende aan taak 2 beginnen: het doorlezen van de hele
Menno Sticht-in-wording, en het verbeteren van eventuele (taal)fouten. Tevens komen er altijd nog
wat te late schrijfsels binnen, die ook ingevoegd moeten worden. De mensen van taak 1 en 2
houden tevens in de gaten of er nog essentiële informatie / stukken missen, en gaan daar
achteraan. Ook wordt het redactioneel stukje geschreven.
Het weekend daarop wordt dan de laatste hand gelegd tijdens taak 3: het verzorgen van de opmaak,
zodat alles er strak en netjes uitziet, plaatjes toevoegen (altijd spannend in Word ), en nog een
laatste check voor het document op zondagavond in de mailbox van Peter Reinhold en het kerkelijk
bureau moet zitten. Klaar om geprint te worden.
Alle kopij wordt digitaal aangeleverd, en over het algemeen komt er voldoende binnen om een
(bom)volle Menno Sticht te maken. Zoals je hierboven kunt lezen, zijn de taken divers. Makkelijk
om kunnen gaan met email en Word zijn echter wel essentieel. Maar ook binnen onze redactie
heeft iedereen zo z’n voorkeuren. De een vindt het leuk om te schrijven/ interviews af te nemen,
de ander vindt het leuk om met layout te spelen.
Oh, en dan nog de altijd belangrijke vraag: hoeveel tijd neemt het nou? Ik denk dat je per taak (in
de redactieweek) zo’n 4 uur kwijt bent. Vergaderen deden we gemiddeld 1 keer per jaar, om de
algemene voortgang en eventuele nieuwe rubrieken weer eens door te spreken. Verder gaat er
veel per email. En die werkwijze / taakverdeling van de vorige redactie? Die hebben we gewoon
zo gelaten. Het werkt prima!
5 jaar en 30+ Menno Stichten later, willen we het stokje graag doorgeven aan een nieuwe redactie,
die op vertrouwde voet verder kan gaan, of geheel nieuwe initiatieven kan ontplooien.
Nog vragen? Of wil je de uitdaging wel aangaan? Spreek een van ons, of iemand van de kerkenraad
even aan!
Namens de redactie, Sandra van Slooten
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Australië 2017
Omdat we in 2012 onverrichter zaken moesten
terugkeren naar NL en wij onze toenmalige reis
toch nog een keer in de herhaling wilden zien,
gingen wij op 6 februari 2017 weer op weg.
Spannend en vol goede moed.
Aangekomen in Melbourne konden wij na een
paar dagen de gereserveerde campervan ophalen
en reden richting Adelaide. Onderweg naar
Adelaide wisten wij uit goede bron dat er een
Pruisisch Duitse nederzetting is, gesticht in 1839,
genaamd Hahndorf.
Gé en ik bezochten het dorp twee dagen, 18 en 19
februari 2017. Hahndorf is gesticht in 1839 door
Pruisische Lutheranen en tot de dag van vandaag
is de Duitse invloed merkbaar. Wij aten bijv.
Apfelstrudel in een café dat vol hing met
koekoeksklokken en andere oude kitsch. Reiner
quatsch natuurlijk maar wel aardig om te ervaren.
Omdat de Pruisische Lutheranen de founding
fathers van dit dorp waren, dachten wij dat er ook
nog wel een kerk met een dienst in de traditie van
de Lutheranen zou zijn. In totaal zijn er drie Godshuizen van Lutherse oorsprong maar deze hadden
niet allen elke zondag dienst. De grootste, St. Paul’s Church wel, en zo togen wij op zondagmorgen
vroeg aan de wandel, te rekenen een uur vanaf de camp site.
De kerkdienst op zondag 19 februari zou om 10.15 uur beginnen. Pas een paar minuten voor het
begin vulde de kerkzaal zich. Als je dan denkt dat komt doordat er een parkeerprobleem is, no way:
een grote voor de kerk aangelegde parkeerplaats bood alle ruimte. Kennelijk is het hier de
gewoonte om laat binnen te komen. De dienst begon uiteindelijk om 10.20 met vooraf pianospel.
Voor ons waren de melodieën niet herkenbaar.
Over de kerkzaal: waarschijnlijk zoveel mogelijk in stijl gelaten; een Duitse tekst boven het kruis
voor in de kerk, een houtsnijwerk in de vorm van een katheder waarbij de boek/bijbel legger een
adelaar was. Verder de sfeer van de jaren zestig.
Rondkijkend zag ik ook hier vele ouderen, een enkele jonge ouder met twee of drie kinderen en
geen kindernevendienst. De kinderen speelden rustig door in de kerk tijdens de dienst. Niemand
stoorde er zich aan; een uitdrukking die hier veel gehoord is, “no worries” was hier zeker van
toepassing.
De dienst werd ingeleid door de pastor bijgestaan door een vicar, en het is ons onduidelijk, welke
rol bij wie past. Het lijkt onderling inwisselbaar. Pastor John was de liturg en vicar Peter deed de
lezingen ground floor en klom op de preekstoel voor de overdenking/preek waarbij Trump werd
aangehaald; niet positief bedoeld!
De pastor bleef met zijn voeten op de vloer en praatte het geheel aan elkaar. Op een beamer werd
de uitgesproken tekst geprojecteerd die steeds weer beantwoord werd met “amen” door de
community. “Amen” wordt uitgesproken zoals wij dat in NL en ook in Duitsland doen; dat deden
wij de eerste keer in het Engels, “EE-men”.
De dienst, compleet met eucharistie is al met al behoorlijk katholiek, zonder het Roomse. Zeker
voor ons vanuit de Doperse traditie gedacht.
Na de dienst werden we verwelkomd door de pastor en uitgenodigd om mee te gaan naar de
naastgelegen ruimte voor de koffie. (Koffie: een pot oploskoffie van het merk Moccona) Ook nu,
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zoals vaak in de voorafgaande dagen, werden we overspoeld met verhalen. Het lijkt er op dat een
hoop Australiërs, meer dan we konden vermoeden, op een of andere manier een band met
Nederland hebben. Ze horen vrijwel meteen aan je Engels dat je uit NL komt, en vertellen dan hun
verhaal, mooie en soms ook droeve verhalen zoals de kok uit Duitsland die te weinig verdiende om
zijn gezin te onderhouden en daarom voor leraar Duits ging studeren; zijn dementerende vrouw die
ook in de dienst was, viel terug op haar moeders taal, dat komt voor bij dementerenden die een
andere taal als geboortetaal hebben en de taal ook geruime tijd in hun jeugd hebben gesproken.
In 2007 kon de echtgenote van een collega die maatschappelijk werker was in NL direct in Nieuw
Zeeland aan de slag, als ze gewild had om deze mensen te begeleiden; kinderen en kleinkinderen
spreken de oorspronkelijke taal niet meer.
Een bijzondere ervaring die wij graag met de mensen in van de DGU en in Nijeveen willen delen.
Gé Prangsma en Marianne van Leeuwerden

Het lied dat mij raakte
Lied 280 – De vreugde voert ons naar dit huis – vind ik altijd een prachtig lied. Tekstdichter Sytze de
Vries en componist Willem Vogel zijn er heel knap in geslaagd om in vrij eenvoudige tekst en
melodie een heel mooi geheel neer te zetten. Een vreugdevol en vertrouwenwekkend openingslied
voor een kerkdienst. God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied. Niet eens een bede,
meer een mededeling. God is er, en wij mogen erbij zijn. Die vreugde voert ons naar dit huis!
Marleen en ik hebben dit lied gezongen in onze trouwdienst. Elke keer dat we het zingen denk ik
daaraan terug, maar elke keer dat we het zingen zijn er ook nog zoveel andere elementen in het
lied die de moeite van het overdenken waard zijn. Elementen die de belevenis van het in een
kerkzaal zijn, de belevenis van leven met God, de belevenis van leven met andere mensen
benadrukken. Elementen die de tekstdichter door het lied heen met elkaar verweven heeft: ze
horen bij elkaar.
Het lied is tegelijkertijd heel stoffelijk en heel overdrachtelijk. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan. Daarbij zie en voel je de ouderdom van de vermaning aan de
Oudegracht. En de geborgenheid die het geeft. Het wit van de hoge muren, het donkere hout van
de betimmering die daarbij afsteekt. De houten vloer, het balkon met zijn orgel. De
gebrandschilderde evangelisten in de ramen en de stevig ogende preekstoel van waar ’t woord aan
ons geschiedt. Maar ik zie dan ook de herinnering aan het typische oranje van de kerkvloer, het
groen van de kunststof stoelen en het okergeel van de ornamenten aan het plafond van het
typische gebouw uit de vroege jaren zeventig, het kerkgebouw van mijn jeugd.
Heel mooi aan het lied vind ik ook de verbinding met andere gelovigen. De wolk gebeden uit het
tweede couplet verwijst direct naar de lange geschiedenis van generaties die in de
Utrechtse vermaning, maar ook overal elders ter wereld, hun gebeden hebben gezegd. Een wolk
van gebeden uit vreugde, verdriet, angst en hoop. Een wolk gebeden van het hier en het nu, maar
ook een wolk die groter is dan alleen het eigen ik, alleen de eigen gemeente, alleen het heden. Een
wolk van verzamelde levensgeschiedenissen uit vroeger tijden en het heden waaraan beetje bij
beetje ook de onze geschiedenissen worden toegevoegd. En van die van hen die na ons zullen
komen. Dat vind ik een mooie gedachte, zeker ook in het licht dat het lied verder nog brengt. Leest
en zingt u zelf maar!
Jeroen van Oort
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Taizé aan de Gracht – een gesprek met Nanja ter Brake
Sinds enkele jaren worden in de Doopsgezinde kerk maandelijks Taizé-vieringen
georganiseerd, waarin zr. Nanja ter Brake een leidende functie vervult. Een gesprek over
haar visie op deze vieringen en haar keuze om juist deze vorm van vieren een vaste plaats
te geven in de agenda van de DGU leek mij zinvol. Op een koude woensdagmiddag zaten
wij samen in een heerlijk warme Grachtkamer en gingen met elkaar in gesprek.
Nanja vertelt.
Een verlangen van binnen is genoeg
Ze stapte een tiental jaren geleden de Jacobi-kerk in Utrecht binnen en voelde direct: hier
hoor ik thuis. "Onbewust heb ik jarenlang naar deze vorm van spiritualiteit gezocht. Ik houd
van eenvoud in de vormgeving, als er van binnen een verlangen is om de liefde van God te
ervaren, te ontmoeten, is dat genoeg. Je hoeft daar geen grote woorden voor te hebben.
Ik ben een paar keer in Taizé geweest en voelde me volkomen thuis bij de
ongecompliceerdheid van de vieringen. Je ziet die broeders daar rondlopen ter
voorbereiding van de dienst. Een groot oranje doek dat de vorm van vurige vlammen
uitbeeldt. In de viering zit de abt in het midden, medebroeders er omheen. Net
ingetredenen en kinderen vlak bij hen, ouderen zitten vooraan en daar omheen de verdere
gemeente. Als je niets met het geloof hebt zou het dáár gewekt kunnen worden, zou je
dáár een drempel over kunnen gaan. Er hangt mysterie in de lucht."
Eenvoud en stilte
"Heel belangrijk in Taizé-vieringen is de eenvoud die er aanwezig is. Het doel is niet elkaar
van een bepaalde waarheid te overtuigen, nee, je gaat gewoon zitten en bent bereid
aangeraakt te worden door het Geheim. Er wordt niet gepreekt, er wordt een sfeer
geschapen. We lezen wel uit de bijbel, vaak Psalmen, woorden van de profeet Jesaja, maar
die woorden mogen een eigen werking hebben. Ze worden wel uitgelegd, maar nooit zwaar
gemaakt, humor heeft er ook een plaats. Ik ben ook in Iona geweest, de sfeer was prachtig,
het landschap schitterend, maar ik vond het teveel vorm. Ik dacht: 'Waar is de binnenkant?'
Taizé is wat Bourgondischer, misschien wat rommeliger, dat heeft iets creatiefs, iets
uitnodigends."
Voedsel voor het innerlijk
Het Christendom is geen filosofie, niet iets wat je in boekjes vindt ('....wij vertellen je wel
hoe 't zit'), nee, het is een manier van leven. Maar die levenswijze moet wel gevoed
worden, je moet leren op je eigen spiritualiteit te vertrouwen. Doopsgezinden zouden daar
wel iets van kunnen leren, ze hebben de neiging heel veel te willen 'doen'. Dat is op zich
wel goed, maar de bron in jezelf heeft ook voedsel nodig, anders weet je op een gegeven
moment niet meer waarom je doet wat je doet."
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Geheim en glans
"Het gaat in Taizé om doorleving van het Geheim, volkomen pretentieloos, het gaat om het
wekken van de eigen authentieke ervaring. Vaak wordt in onze tijd dat Geheim zo gauw
weggerationaliseerd, men probeert het in woorden te vangen, te omkaderen, terwijl je het
eigenlijk alleen in zoekende woorden kunt benaderen. Je zou kunnen zeggen: laat het zijn
en laat het aan je gebeuren. En soms gebeurt er niets, laat ook dat er maar zijn. Nogmaals:
eenvoud is het sleutelwoord, alles draait om sfeer, stilte, rust. Samen in een kring maken
we ruimte voor God, in onszelf, alle zintuigen worden aangeraakt. Wat we dan delen is het
besef van Iets dat groter is dan jij. Deze vorm van spiritualiteit geeft het leven zoveel
glans...."
Vrijheid in spiritualiteit
Nanja is met grote overtuiging doopsgezind. Ze is in 1996 gedoopt op haar belijdenis. "Ik
voel me er hier, in de DGU, helemaal bij horen. Hier ervaar ik de warmte onderling van
mijn broeders en zusters. Ook hier heerst een zekere eenvoud, er is hier heel veel ruimte
om te ontdekken wat het Geheim is. Wat is dat toch mooi, die vrijheid om je eigen
spiritualiteit te mogen ontdekken en te ontplooien. Wat ik heel belangrijk vind is dat we
niet te veel in het hoofd moeten blijven hangen en denken dat alles perfect moet zijn. Er
moet speling zijn, gemoedelijkheid. We zijn maar mensen, en toch zijn we met iets bezig is
dat oneindig, onzegbaar groter is dan wijzelf. En toch zijn we er deel van, van Gods liefde.
Mijn vroegere veel meer omlijnder godsbeeld ben ik kwijtgeraakt, nu ervaar ik bovenal God
als Liefde. Ik mis 'm wel, maar het is ook een bevrijding."
Ds. Anneke van der Zijpp

Dienst voor en met verstandelijk beperkten in de Domkerk
"Gezegend zijn en afscheid nemen" is het thema van een dienst voor en met verstandelijk
beperkten in de Domkerk op zondagmiddag 2 april a.s. De dienst sluit aan bij een aantal
bijeenkomsten voor en met verstandelijk beperkten op zaterdagmorgens in de sacristie van de
Domkerk.
Ds. Netty de Jong-Dorland en Hilda Compagner gaan voor in deze dienst van
Schrift en Tafel. De muziek wordt verzorgd door een klein orkest onder leiding van Tiny van
Eeuwijk. De dienst begint om 15.00 uur. Na afloop is er koffie en thee in het Domcafé.
Deze dienst is tevens de afsluiting van tientallen jaren catechese en
aansluitende diensten. Aan de ene kant een beetje verdrietig, maar toch ook om met grote
dankbaarheid op een prachtige periode te mogen terugkijken!
Iedereen is van harte welkom!
De werkgroep verstandelijk beperkten PGU - Domkerk Hetty Bouwhuis
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Kom in de kring: niet zomaar knutselen, maar een eigen viering
Het is zondagochtend. Ik open de tuindeur van de kerk. Achterop de fiets die ik met moeite over de
hoge drempel krijg, zit mijn dochter te zingen “wij gaan naar de kerruk, wij gaan naar de kerruk”.
Ze heeft er duidelijk zin in. We gaan wel vaker met z’n tweeën op zondagochtend naar de kerk.
Terwijl ik naar de dienst ga, doet zij spelletjes met oma Ineke of oma Truus. Vandaag zijn de oma’s
er ook, maar komen we voor de kom in de kring (een viering voor de allerkleinsten).
Eén keer in de maand is er ‘kom in de kring’ in de DGU voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het aantal
kindjes in deze leeftijdsgroep is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De groep bestaat uit 11
kinderen die regelmatig komen. De begeleiding wordt verzorgd door de ouders, die ieder één of
twee keer per jaar voor hun rekening nemen.

We komen de tuinkamer
binnen. Het is een drukte van
jewelste: overal speelgoed,
rondrennende
kinderen,
ouders die afscheid proberen
te nemen, een huilende
dreumes die het maar niks
vindt dat hij hier wordt
achtergelaten. We schuiven
voorzichtig naar binnen. Al
het enthousiasme bij mijn
dochter
is
opeens
verdwenen. In een hoek van
de tuinkamer staat een tafeltje met kleine stoeltjes erom heen. Ik schuif een grote stoel erbij en
mijn dochter kruipt bij me op schoot. Vandaag hebben Inge en Edwin (ouders van Crispijn en Marijn)
de leiding. Als de meeste ouders weg zijn, naar de dienst, vragen ze alle kinderen om bij het tafeltje
te komen zitten. Op de tafel staat een kaars, een vaas met de bloem en een doos.
Inge en Edwin beginnen met het opzeggen van het versje “Wij zijn gekomen groot en klein in de
kring zoals we zijn……” Tijdens dit versje worden de namen genoemd van iedereen die aanwezig is
en sluit af met “en God lieve God waar ben jij. We zien je niet maar je bent dichtbij.” Daarna wordt
de kaars aangestoken. Dan zingen we het lied Dag
vlam. We maken daarbij bewegingen; we
stampen op de grond, leggen onze hand op ons
Dag vlam, dag bloem, dag doos. Mijn voet zet ik neer
hart en op ons hoofd en wijzen naar elkaar.
want ik ben er weer met hart en hoofd en hand. Dag
jij, jij en jij. Een ieder hoort erbij in de kring en ik zing:
God is dichtbij.
Daarna is het tijd voor de doos. De oudste jongens
van de groep kunnen hun nieuwsgierigheid niet
Tekst en muziek: Corien van Ark
bedwingen en schieten naar de doos toe. Als ze
het deksel eraf halen, vinden ze in de doos papier,
lijm, potjes en een doosje, in dat doosje zitten
zaadjes. Als alle materialen uit de doos zijn gehaald, is het tijd voor een verhaal.
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Inge pakt het boek Alle verhalen van Kikker en Pad erbij. Ze leest het verhaal over de tuin voor. Pad
wil graag een tuin. Hij krijgt zaadjes van Kikker om in de grond te stoppen. Dan zal hij gauw een tuin
hebben, volgens Kikker. Maar hij moet er wel hard voor werken, waarschuwt Kikker hem. Pad gaat
naar huis en plant de zaadjes, maar de zaadjes gaan niet groeien. Hij doet er van alles aan om de
zaadjes te laten groeien. Hij schreeuwt tegen ze dat ze moeten groeien, hij leest ze voor, hij zingt
liedjes, leest gedichten voor en maakt muziek, maar de zaadjes groeien niet. Dan valt hij in slaap.
Wanneer hij wakker wordt, steken er kleine groene plantjes uit de grond. Tegen Kikker zegt hij “Je
had gelijk. Je moet er heel hard voor werken.”
De methode Kom in de Kring is anders dan veel andere methoden. Vaak wordt voor godsdienstige
opvoeding van kinderen, ook de allerkleinsten, uitgegaan van bijbelverhalen. De methode Kom in de
Kring doet dat nadrukkelijk niet. Het is een methode waarbij kinderen stap voor stap worden
meegenomen in een eigen ‘ritueel’, een eigen ‘viering’, ‘liturgie’. Er is een vaste volgorde van de
elementen: een vast versje, kaars aansteken, een vast liedje.
Er wordt gewerkt met een doos waarin een voorwerp zit dat aansluit bij het prentenboek. De
prentenboeken sluiten aan bij levensthema’s die voor kleine kinderen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld
emoties, samen spelen, alleen zijn, etc.
Het verhaal over de tuin van Pad gaat over doen en laten. Zonder inspanning wordt ons leven een
rommeltje. We proberen ons staande te houden door zoveel mogelijk zelf het roer in handen te
nemen. Toch is de maakbaarheid van ons bestaan maar zeer betrekkelijk. Dan moeten we loslaten en
vertrouwen dat het komen zal zoals het komt. In het verhaal ervaart Pad dat het zonder zijn
bemoeienis vanzelf goed komt.

Na het verhaal mogen de kinderen stroken versieren die daarna om de potjes gewikkeld zullen
worden. De twee oudste jongens gaan direct aan de slag. De andere kinderen zijn wat afwachtend,
Net als mijn dochter, die nog altijd op mijn
schoot zit. Sommige kinderen gaan eerst
even wat spelen, maar als de
bedrijvigheid aan het tafeltje toeneemt
(er wordt flink gescheurd en gelijmd en
gekleurd) raken ze toch geïnteresseerd.
Ook mijn dochter gaat uiteindelijk aan de
slag.
De
stroken
worden
op
uiteenlopende manieren versierd. Tijdens
het knutselen vinden er korte gesprekjes
plaats tussen Inge en Edwin en de
kinderen, maar ook tussen de kinderen
onderling. “Ik ga deze naar mijn papa en
mama brengen.” “Ik moet nog even lijm hebben.” “Ik wil er zaadjes in.” Zoals u zult begrijpen,
worden de potjes die klaar zijn gevuld met aarde en mogen de kinderen zaadjes planten. Wanneer
de potjes klaar zijn, gaan de kinderen spelen en wordt er door de oma’s nog limonade en koekjes
gebracht. Als het tegen elf uur loopt, wordt het tijd om af te ronden. Het speelgoed wordt snel
opgeruimd, de meeste kinderen komen weer in de kring zitten, behalve de kleinsten die blijven
liever spelen. Standaard wordt de viering van de Kom in de Kring afgesloten met een gebedje. Dit
keer zingen we ook nog een liedje.
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De methode is ontwikkeld door Corien van Ark (de echtgenote van Gerke van Hiele), gebaseerd op
inzichten en methoden van Christien Duhoux-Rueb. Christien en Corien zijn predikant en binnen de
doopsgezinde broederschap een expert op het gebied van jeugdwerk; zij hebben diverse publicaties op
hun naam staan.
De methode van Kom in de kring is uniek in die zin dat er goed is nagedacht over wat kinderen op die
leeftijd bezig houdt en wat ze aankunnen. Vandaar dat er gekozen is om niet meteen met bijbelverhalen
te beginnen. Het doel is niet om kinderen bijbelkennis bij te brengen, maar om een verbondenheid te
creëren, onderling en met God, die in dit programma niet ontbreekt natuurlijk. Ze ontdekken als het
ware wat ‘gemeente zijn’ is.
Dan komt een kerkeraadslid binnen, die ons komt halen voor het laatste stukje van de dienst. Voor
de kinderen is dit een fijn moment. Wanneer ze de grote treden naar de kerkzaal zijn opgeklommen,
hebben ze in mum van tijd hun ouders gevonden. Vol trots laten ze zien wat ze gemaakt hebben.
Als ouder vind ik dit ook een fijn moment, we delen het moment van het slotlied, de zegebede en
het amen. Op deze manier ervaren we dat we samen onderdeel mogen zijn van deze gemeente.
Sanne Weijers

Impressies van een gespreksmiddag over Ouder Worden
Onder leiding van onze beide predikanten werd door 13 leden van de DGU op 8 maart 2017
gesproken over het onderwerp “Ouder worden”. Er bleken zich ook nog 7 anderen afgemeld te
hebben, die interesse hadden voor het onderwerp. Deze middag stond het levenstestament
centraal, waarbij het niet ging over de praktische zaken van een levenstestament en wat je daarin
beschrijft en vastlegt, maar meer om ieders persoonlijke ideeën over het levenseinde. Wat, hoe en
waar is je ideale sterfbed?
Enkele gegevens vooraf, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek en aangehaald in het
boek “Zin in de Ouderdom” door Jan van Baardwijk en Rene Rosmolen, uitgeverij Skandalon,
november 2015. In Nederland overlijden jaarlijks ca. 140.000 personen; 80.000 van hen overlijdt
aan een ziekbed of chronische ziekte. Van deze 80.000 mensen overlijdt 36% thuis, 26% in een
verpleeghuis, 22% in een ziekenhuis, 8% in een verzorgingshuis, 7% in een hospice. Uit onderzoek
blijkt dat 70% van de mensen het liefst thuis zou willen sterven als het zover is.
Uitvoerig werd in de groep stilgestaan bij de vraag wat ideaal is onder de gegeven omstandigheden.
De meesten gaven aan het liefst thuis te willen sterven, zo mogelijk te midden van je dierbaren,
zolang je dat nog zelf kunt aangeven. Als je het niet meer zelf kunt regelen of in de hand hebt, zal
de omgeving bepalen waar het sterfbed zal staan. Overlijden in een hospice werd als een goed
alternatief beschouwd.
Bijbels gezien wordt het leven aan de mens gegeven, Gods geest (de adem) wordt de mens
ingeblazen. Hiermee is het leven dus verbonden met God. Je bent geschapen uit de aarde en daaruit
volgend is het dan ook heel logisch dat het leven aan het einde daarvan weer terug gegeven wordt
aan de aarde. Als voorbeeld werden enkele passages gelezen over het sterfbed van aartsvader
Jacob te midden van zijn twaalf zonen, zoals beschreven in Genesis 48-50. Voor ieder van hen sprak
Jacob, wiens naam dan al vele jaren Israël is geworden, een persoonlijke zegen uit. Nadat Israël de
laatste adem had uitgeblazen werd zijn lichaam gebalsemd en gaven de zonen het lichaam van
Israël terug aan de aarde in het land Kanaän.
Is de mens gerechtigd in te grijpen in dat proces van het gegeven leven dat terugkeert naar de
aarde? Sommigen vinden dat dat is toegestaan wanneer het leven niet langer als menswaardig
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wordt ervaren, anderen zijn van mening dat je dat juist niet mag doen en het proces zijn natuurlijk
beloop moet laten volgen. Palliatieve sedatie is daarbij zeker wel mogelijk, euthanasie is een aparte
discussie waard.
De toekomst blijft altijd onzeker. Voorbereiding op een laatste levensfase door bv. verlangens op
te schrijven, deze te bespreken met dierbaren, eigen specifieke wensen te regelen zoals een graf
uitzoeken, zal rustgevend kunnen werken en minder onzekerheid geven. Ten slotte werd
eenzaamheid nog genoemd als een punt dat naar voren kan komen in een laatste levensfase en
waarvoor zeker aandacht dient te zijn.
Aan het einde van de bijeenkomst las een van de deelnemers het volgende gedicht van Kees van
der Staaij voor, dat gepubliceerd werd in het dagblad Trouw van 1 maart 2017.
Wijsheid van de Grijsheid
Mensen worden veel ouder dan vroeger. Dat is een voorrecht.
Je kunt meer tijd delen met je vader of moeder.
Of met een opa of oma.
Maar het is ook heel waardevol voor de samenleving als geheel.
Want wijsheid komt vaak met de jaren.
Evenals mildheid en geduld.
Eigenschappen die we vandaag goed kunnen gebruiken.
Laten we ouderen eren, niet uitrangeren.
Laten we hen inschakelen, niet uitschakelen.
Vraag om advies.
Luister naar levenservaring.
Dat verdienen ze.
Het is waar, ouderdom komt helaas ook met gebreken.
Dan komt het aan op goede zorg, liefde en steun.
Dan komt het aan op de mensen om hen heen.
Zodat ze voelen: u betekent veel voor ons.
En als het einde nadert?
Wat is het mooi als ouderen zeggen:
Mijn tijden zijn in Gods hand.
Als dat besef verdwijnt, kan het zomaar uit de hand lopen.
Hier wordt verschillend over gedacht.
Maar laten we het hierover eens zijn:
Benut de wijsheid van de grijsheid.
Dat is goed voor iedereen.
We kijken terug op een waardevol en zinvol gesprek.
Han van der Laag en Angelique Hajenius
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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.
Voor het eerst in de geschiedenis van het Stift wordt hier een sponsordiner gehouden. Doel is geld
ophalen voor de restauratie van de klokkentoren. Het gaat vooral om de houten klokkenstoel in de
open toren waaraan twee klokken uit de zestiende eeuw hangen. De hele toren moet er af. De
restauratie kost circa 90.000 euro. Het meeste geld is inmiddels toegezegd via fondsen en subsidies
maar er ontbreekt nog bijna tien procent. De commissie die gaat over het geld van de gemeente,
en dus ook over de stenen (de kerk, de huizen, de grond, en de overige bezittingen) heeft daarom
het sponsordiner bedacht. Ze hebben uitnodigingen verstuurd aan hun eigen netwerk: tennisclub,
golfclub, zakelijke relaties. Mensen waarvan je kan verwachten dat ze openstaan voor zoiets. En die
80 euro over hebben voor een couvert. Het diner is in de Stiftsschuur, het restaurant naast de
kerk. Wat krijg je voor je sponsorgeld? Om te beginnen dus lekker eten in een viergangendiner. Dan
een inleiding over de geschiedenis van het Stift door de dominee. Vervolgens een mini-concert op
het orgel in de kerk en natuurlijk de gezelligheid van zo'n vijftig tafelgenoten. En tot slot een goed
gevoel want je levert een bijdrage aan het behoud van het mooie Stift.
Intussen in de aanpalende kerkelijke gemeente van Oldenzaal: hier
was ik bij een dienst in de veertigdagentijd. De dominee was gestuit
op een Amerikaanse voordracht naar aanleiding van Johannes 4:5-26.
Toevallig de tekst die deze zondag op het leesrooster stond. Zie
bijvoorbeeld www.youtube.com/watch?v=5y2GlmTxpkM. In dit
bijbelgedeelte ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw bij de put en
hij vraagt haar hem water te geven. De dominee heeft de tekst van de
YouTube-video vertaald en er een actrice (gemeentelid) bij gezocht
die de tekst wilde voordragen in de dienst. Na de bijbellezingen stond deze vrouw op, liep naar
voren en hield haar monoloog. Daarna kwam de preek. Het werkte heel goed: het optreden was
verrassend en het leidde tot een samenhangend geheel van verschillende onderdelen. Ook was er
een projectkoor met behalve gemeenteleden ook katholieken. Mooie weg naar Pasen.
Ook beleef ik de aanloop naar Pasen als ik op het Stift, op een mooie stille voorjaarszondagochtend,
met de kerkdeuren wijd open om 9 uur de klok luid. Wat een rust! Zo gaan we de laatste vijf
kwartalen hier in, want
volgende
zomer
eindigt onze Stiftstijd.
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Herinnering voor de Ringzondag van Ring-Midden Nederland 23 april
Beste Doopsgezinde Ring Midden Nederland Gemeenten,
Even voor ons allen een herinnering aan de Ringdag, die er volgende maand zit aan te komen in de
Kapel in Hilversum. Wij -als Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum- vormen een onderdeel van
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. De Kapel geloofsgemeenschap nodigt ons allen van
harte uit voor deze bijzondere ontmoetingsdag in Hilversum.
Voor de kinderen zal er een kinderprogramma worden aangeboden, dus als er kinderen meekomen
met de aanmelding graag duidelijk vermelden, inclusief leeftijd.
Wij willen er met elkaar een mooie viering en inhoudelijke ontmoeting van maken. Het
inspirerende gedachtengoed van Henk Stenvers rond zijn studie betreffende de toekomst van ons
als kleine geloofsgemeenschappen zal ons mogen verbinden.
Henk Stenvers zal een inleiding houden over het onderwerp “ Lopen op het Water “ ; over de
toekomst van de doopsgezinden ( kleine vrijzinnige geloofsgemeenschappen) in Ring Midden
Nederland. De inleiding zal zich toespitsen op de veranderingen die er voor ons in de komende
decennia zullen aankomen en hoe wij hierop als Gemeenten en Ring in kunnen spelen. Hij zal ons
handreikingen geven hoe wij het vuurtje in het midden van onze Gemeente nog sterker kunnen
laten branden.
Vragen die aan de orde komen zullen zijn: Durven wij de schijnbare zekerheid van de vorm, zoals
wij nu Gemeente zijn, los te laten? Durven we onze structuren te veranderen? Ja, durven wij uit de
kramp van de angst te komen, dat het allemaal minder wordt?
Vertrouwen houden, want het verhaal gaat verder, God gaat met mensen en in mensen verder, ook
los van onze vaste gemeentestructuren. Daarbij mag onze geloofsvraag zijn: Wat is onze diepste
bewogenheid in ons geloofsleven, en wat bindt ons in de geloofsgemeenschap?
Programma
10.30 uur Viering in de Kapel
11.10 uur Koffie drinken en ontmoeting
11.45 uur Inleiding door Henk Stenvers “ Lopen op het water”.
12.15 uur Gesprek over de inleiding met alle aanwezigen.
12.45 uur Lunch (verzorgd door de DGHH)
14.00 uur Ieder keert huiswaarts.
Wilt u zich voor de Ringdag opgeven vóór maandag 17 april bij Tineke Heida, t.heida4@upcmail.nl
Met vriendelijke groeten, ds. Tom Rijken
tom.rijken@dekapel.nu
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In Memoriam br. Henk de Wilde
Op 7 januari 2017 is overleden br. Hendrik Arend de Wilde op de leeftijd van 94 jaar, in zijn
woonplaats Maartensdijk. Het leven was in de laatste jaren niet gemakkelijk voor hem, zijn
gezondheid ging steeds verder achteruit. Maar tot enige tijd geleden genoot hij van het
leven, ik heb zelden zo'n rustig en tevreden mens ontmoet. Als ik opbelde met de vraag of
ik kon komen was ik altijd welkom, hij genoot van bezoek en hij vond het fijn om te vertellen
over zijn kinderen en kleinkinderen. Hij woonde in woon- zorgcentrum Dijckstate, waar hij
van achter de bloeiende plantjes op de vensterbank zorgvuldig in de gaten hield wat er
beneden op straat allemaal gebeurde. Hoe mooi en genoeglijk kon hij over het kleine,
oerchristelijke dorpje Maartensdijk vertellen. Soms kwamen pijnlijke herinneringen boven,
zoals de laatste jaren waarin zijn vrouw nog leefde, en hij moest aanzien hoe zij steeds
vergeetachtiger werd. Hij heeft haar met alle liefde verzorgd, maar uiteindelijk heeft hij
afscheid van haar moeten nemen.
Henk heeft met de doopsgezinde gemeente Utrecht een lange geschiedenis. In zijn jongere
jaren was hij samen met br. Henk Akkerman actief in het werk van de vredesgroep, ook
verrichtte hij tal van noodzakelijke onderhoudsbezigheden in het kerkgebouw. De kerk
hoorde er voor hem nog altijd bij, de Menno Sticht lag altijd ergens op tafel. Het gaan naar
de kerk was niet meer mogelijk, maar de verhalen er over hoorde hij graag.
Op vrijdag 13 januari is de afscheidsdienst van Henk gehouden in crematorium Domstede
in Utrecht. De kinderen Louise en Jette, schoonzonen Jan-Willem en Ton, kleinkinderen
Thirza en Jasper herinnerden hem met woorden van liefde en dankbaarheid voor de vader
en opa die hij voor hen is geweest. De rode draad in zijn leven was, dat hij zijn hele leven
omringd is geweest door vrouwen. Drie oudere zusters had hij, drie dochters kregen zijn
vrouw en hij. Daar maakte hij z'n hele leven grapjes over.
De kinderen en kleinkinderen hebben Henk altijd met liefde omgeven, de laatste jaren werd
die zorg steeds intensiever. In de afscheidsdienst kwam duidelijk naar voren dat dit
overlijden ontegenzeglijk heel erg verdrietig was - deze vader, deze opa is nu verleden, er
resten herinneringen. Maar dat hij nu, na een lang en rijk leven is heengegaan, terug naar
de liefde van de Eeuwige, stemt ook tot dankbaarheid voor al wat was.
Moge hij rusten in vrede.
Ds. Anneke van der Zijpp

Verschijningsdata Menno Sticht
Nummer
2017 3 Pinksteren
2017 4 nieuw seizoen

Inleverdatum kopij
7 mei
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Rapen *
18 mei
24 augustus

Verschijningsdatum
20 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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Denkt u aan uw bijdrage aan de kerk?
Graag vraag ik nog eens aandacht voor Kerkbalans 2017. Zoals u in de begeleidende brief hebt
kunnen lezen, hebben we helaas al enkele jaren een tekort op het gemeentewerk. De bijdragen van
leden en vrienden zijn lager dan de uitgaven die we voor het werk in de gemeente willen doen.
Maar we kunnen wel proberen zoveel mogelijk bij te dragen om de levendige gemeente te kunnen
blijven zijn.
Het is prettig in het begin van het jaar te weten op hoeveel we kunnen rekenen. Helaas hebben tot
nu toe weinig mensen via het toezeggingsstrookje doorgegeven wat ze willen bijdragen.
Het is een goed moment om te kijken hoe u uw bijdrage kunt inplannen. Via internetbankieren kunt
u dit gemakkelijk doen, bijvoorbeeld elke maand of elke drie maanden een deel van het totaal
bedrag.
Denkt u ook aan de mogelijkheid van een periodieke schenking (fiscaal voordelig voor u als schenker
én voor de gemeente als ontvanger).
Dus twee verzoeken: lever alstublieft uw toezeggingsbriefje in én plan uw bijdrage in, graag op de
bijdragerekening NL49 ABNA 0555 4217 75 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Utrecht.
Namens de kerkenraad,
Jan Niemantsverdriet, penningmeester
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