Van de redactie
Voor u ligt de eerste Menno Sticht van het nieuwe seizoen en ook de eerste Menno Sticht van een
nieuwe redactie. Het is even wennen aan alle nieuwe taken die op ons afkomen. Wanneer moet er
een mailtje uit naar de vaste schrijvers? Wanneer moeten we daadwerkelijk aan de slag? Welke
taken zijn er en hoe verdelen we die? En op welke termijn moet het allemaal gebeuren? Gelukkig
staan de leden van de oude redactie paraat om ons hierbij te helpen. Deze editie is dan ook in
samenwerking tot stand gekomen. We danken de oude redactie hartelijk voor hun hulp en
aansturing.
We wensen u veel leesplezier met deze nieuwe Menno Sticht. Naast de boeiende stukken van onze
predikanten treft u verschillende informatieve teksten, waaronder berichtgeving van de kerkenraad
en de financiële assistent, een aankondiging van het gemeenteweekend en een beschrijving van de
ontwikkelingen rond het nieuwe beleidsplan. Verder kunt u lezen over de ervaringen van enkele
leden die hebben deelgenomen aan een sponsorloop tijdens de nacht van de vluchteling. Zr. Nanja
ter Brake geeft uitleg over de stage die ze zal lopen binnen onze gemeente. En doet zr. Laura van
Rossum du Chatel weer verslag van haar belevenissen als domineesvrouw. Vanzelfsprekend zijn
ook de zondagdiensten, collecte doelen, agenda en mutaties in deze Menno Sticht op de
gebruikelijke plekken terug te vinden.
Eddy van den End, Michel Smoorenburg, Hermine ten Cate en Willemien Winkel
de nieuwe redactie

Van de predikante
Over de rand gekeken
Van achter de snijplanken van het grote Zweedse woonwarenhuis kijk ik een zonovergoten wereld
in. Er is daarbuiten zo verschrikkelijk veel zon, ik moest me wel wapenen. En ook mijn planten
vroegen verlegen om water en schaduw. Hoewel het nog steeds erg warm is heb ik heel wat werk
verricht, daar is zo'n zomer heel goed voor.
Ik heb mijn boekenkast herzien. Een meter of twee theologische commentaren gaan er uit, de
vrijgekomen ruimte wordt opgevuld met gnostiek en buiten-Bijbelse geschriften. Al jaren lang keek
ik naar die gortdroge boeken, waarin hele bladzijden worden gewijd aan de vertaling van één
woordje Hebreeuws of Grieks. Vroeger dacht ik dat het er bij hoorde, dat ik mij vóór het maken van
een preek door al die muggenzifterij heen moest worstelen. Dat heb ik dan wel jarenlang netjes
gedaan, maar nu is het afgelopen. Niet alleen ik word er niet wijzer van, u ook niet.
Theologisch verantwoord preken schrijven is erg belangrijk, maar bij mij is het moment
aangebroken dat ik voldoende basiskennis heb om eigenwijs te worden. Daar voel ik mij in gesteund
door de stof van mijn studieverlof, in die tijd (die echt omvloog) heb ik de gnostiek bestudeerd. De
gnostiek is een spirituele beweging uit de 2e eeuw na Christus, zij staat dus helemaal aan het begin
van de ontwikkeling en verbreiding van het christendom. Bij deze gnostici ontdekte ik een aantal
denkbewegingen die ik als oerdopers mens heel goed herkende en vanuit mijn hart omarmde.
Toen ik begon met lezen in de stapel boeken die ik in de maanden daarvoor had verzameld, was
het alsof ik een bos vol eeuwenoude bomen binnenstapte. Zes weken lang heb ik tussen dat
gebladerte doorgebracht, zittend op zacht groen mos, genietend van de gefilterde zonnestralen, en
maar lezen.
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Wat me allereerst opviel bij de gnostici was hun afkeer van gezag. Ze kennen geen vaste
geloofsbelijdenis, er bestaan in hun ogen geen waarheden die de ene mens (lees: pastoor/ priester/
paus) aan de andere kan opleggen, 'niemand zou moeten blijven steken in getuigenissen uit de
tweede hand'. In de gnostiek gaat het bovenal om de ontdekking van de goddelijke vonk in jezelf,
om het ontwikkelen van de Christusnatuur die ieder mens bezit, en niet om een verhaal dat jij voor
waar zou moeten houden.
In het verlengde daarvan wordt grote nadruk gelegd op toetsing van je geloof door de eigen intuïtie
en ervaring. De gnosticus begrijpt de boodschap van Christus niet als een serie vaste vragen en
antwoorden ('Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel mijns
getrouwe Zaligmaker eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk
betaald heeft en mij uit de heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder de wil
mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan....etc.'*), maar als een aanmoediging om
een speurtocht te ondernemen naar de wegen die je moet gaan om jezelf te leren kennen.
De gnostici wijzen de mens op zichzelf, op het eigen innerlijk vermogen om zijn richting te bepalen,
op het eigen innerlijk licht. Het gaat om een spirituele zoektocht van de mens, die uiteindelijk tot
rijpheid en wijsheid leidt. Jezus Christus wordt daarbij niet gezien als iemand die ons met zijn bloed
moest verlossen, omdat wij anders eeuwig gedoemd zouden zijn - wat is dat in vredesnaam voor
een God die zo bloederig tekeer gaat? - maar als een spirituele gids, die zijn leerlingen (elk daar toe
bereid mens) liefdevol bij de hand neemt en de weg wijst tot de leerling zelfstandig kan lopen.
De gnostici zijn in die 2e eeuw het zwijgen opgelegd door de alomtegenwoordige bisschoppelijke
kerk, die in die eerste eeuwen zichzelf ontwikkelde tot een hiërarchisch instituut dat tot op de
komma bepaalde wat men moest geloven en geen enkel heil erkende buiten het gezag van de kerk.
Dat opgelegde 'zwijgen' is eigenlijk een eufemisme, want de waarheid is hard: ze zijn vervolgd en
systematisch uitgemoord. Ondergronds is het gnostische gedachtegoed blijven bloeien en mondde
uit in met name de beweging der Katharen, totdat in de 13e eeuw een door de toenmalige paus
Innocentius III (vertaling: de Onschuldige!!) georganiseerde kruistocht een gruwelijk einde maakte
aan de laatste Katharen.
Ja, ik ben even uit de veilige schoot van het vertrouwde christendom gekropen en ben over de rand
gaan kijken naar verdere wijsheid rondom de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Met prachtige
gedachten, inzichten, beelden en citaten klim ik weer naar binnen. Peinzend achter de snijplanken
van het grote warenhuis overdenk ik dat ik heb gevonden wat ik onbewust altijd al wist: de mens
moet zélf op weg gaan in een individuele zoektocht naar wat en wie en hoe God is. Natuurlijk heb
je leermeesters nodig, natuurlijk heb je kringen van gelijkgezinden nodig, het kan niet alleen en het
hoeft niet alleen. Maar jouw innerlijk, daar kan geen enkel ander mens gezag over uitoefenen dan
alleen jijzelf. En dat is niet vrijblijvend, maar een hele verantwoordelijkheid.
*Vraag en antwoord van zondag 1 uit de Heidelberger
catechismus
ds. Anneke van der Zijpp
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Van de kerkenraad
De zomervakantie is voor de meeste van ons voorbij en we richten ons weer op het leven in ons
werk en op onze dagelijkse bezigheden, met onze gemeente dichtbij of wat meer op afstand. Ik
hoop dat de vakantietijd een periode was om nieuwe energie en misschien ook nieuwe ideeën op
te doen. Nieuwe dingen zijn er volop.
Deze nieuwe Menno Sticht is onder verantwoordelijkheid van een nieuwe redactie met hulp van de
oude redactieleden tot stand gekomen en het resultaat kunnen we hierbij ervaren! We zijn blij dat
ook zr. Willemien Winkel bereid was om de nieuwe redactie te versterken. Op 17 september a.s.
zullen we in de dienst, in de open ruimte, afscheid nemen van de oude redactie. Alvast veel dank
voor jullie werk dat geresulteerd heeft in zoveel goed verzorgde Menno Stichten.
In de dienst van 3 september a.s. zal de beleidscommissie leden en vrienden vragen om mee te
denken over de toekomst van onze gemeente, dus van harte genodigd.
Op 10 september is de zondag van de Kerkproeverij, een moment om anderen uit te nodigen om in
de dienst kennis te maken met onze gemeente. Deze Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van
Kerken, kennen we als onze vroegere Vriendendiensten. Onze gemeente is de moeite waard om
kennis mee te maken, nodig dus buren, familie en vrienden uit! Uitnodigingskaarten zijn in de kerk
beschikbaar.
Kerken Kijken, dat wordt ingevuld door vrijwilligers uit onze gemeente, loopt dit jaar uitstekend. Er
worden veel bezoekers ontvangen - tweehonderd op een middag is geen uitzondering - en wegwijs
gemaakt in ons gebouw met zijn bijzondere geschiedenis en vele verhalen. We voelen ons gelukkig
dat zo veel vrijwilligers dit in de zomer mogelijk maken.
Hierbij ook een woord van waardering voor het quiltwerk van Sandra van Slooten. Haar quilts die
deze zomer in de tentoonstelling in de gemeentezaal hangen, zijn van een prachtige kwaliteit en
trekken ook veel bezoekers. Dank dat je dit dierbare handwerk met ons deelt!
We zijn verheugd dat Nanja ten Brake komend jaar als stagiaire voor haar studie tot Geestelijk
Begeleider in onze gemeente werkzaam zal zijn. In deze Menno Sticht zal zij hier kort op in gaan.
Wij wensen haar en ons een heel fijne stage tijd toe.
In deze Menno Sticht is ook een oproep te vinden voor ons startweekend in Dopersduin in Schoorl,
het laatste weekend van september. Het is een uitstekende gelegenheid om elkaar weer wat beter
te leren kennen. We reizen samen door auto’s te delen of gaan samen met het openbaar vervoer.
De verbinding vanuit Utrecht is gemakkelijk per openbaar vervoer: alleen in Alkmaar overstappen
op de bus.
De cameraar heeft deze zomer aandacht besteed aan het onderhoud van de kerk en de omringende
huizen en gebouwen. Vanaf 4 september zal het nodige schilderwerk worden uitgevoerd; de
betreffende huurders zijn van de planning op de hoogte gebracht. Bij een uitgebreide
inspectieronde in juli zijn ook enkele kwetsbare plekken geconstateerd: de serre tegen het
woonhuis van onze koster en de toegang naar de kelder onder de tuinkamer. Beide blijken in slechte
staat. In het kader van het meerjarig onderhoudsplan hoort u er later meer over.
Samen gemeente zijn: kerkdiensten, kerkblad en Kerken Kijken, een stagiaire en onderhoud van het
gebouw… Dat is niet het enige, er is nog veel meer, niet alleen gericht op onze gemeente, maar ook
op de wereld daarbuiten.
Laten we er samen weer een inspirerend kerkelijk seizoen van maken!
Namens de Kerkenraad,
Teije Bakker, voorzitter
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Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur, tenzij anders aangegeven
Datum

Predikant

Augustus
27
Ds. Tom Rijken
September
3
Dienst door beleidscommissie
10
Zr. Nanja ter Brake
17
Ds. Carolien Cornelissen
24
Ds. Anneke van der Zijpp
Oktober
1
Geen dienst in onze kerk i.v.m.
gemeente-weekend in Schoorl
8
15
22
29

Ds. Carolien Cornelissen
Ds. Anneke van der Zijpp
Zr. Janneke Leerink
Ds. Carolien Cornelissen

Kom maar in
de kring
(0-6jr)

Kinderdienst
(6-12 jr.)

Jeugdgroepen
(12-15)
(15-18)

nee

nee

nee

Ja
Nee
Nee
Nee

ja
Nee
Nee
Nee

Ja
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Ja

Ja (bij
gemeente
weekend)
Nee
Nee
Nee
Ja

Ja (bij
gemeente
weekend)
Nee
Nee
Nee
Ja

Collecte doelen:
augustus
27
september
3
10
17
24
oktober
1
8
15
22
29

Stichting Hospice Utrecht
Villa Vrede
Musicians without borders
Stichting Doopsgezind Wereldwerk
Amnesty International
Geen collecte i.v.m. gemeenteweekend
Stichting Dienstverlening Buitenlanders
Projecten van Doopsgezinde Zending
Interkerkelijk Platform voor Studentenpastoraat
Joy 4 you
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AGENDA
September 2017
Zo
3
Oefenen Projectkoor Van Reformatie naar Vredesweek o.l.v. Gerard
Legeland (i.h.k.v. Refo 500)
Ma
4
Ubi Caritas
Wo
6
Tafel van 12
Za
9
Open Monumentendag (kerk open)
Zo
10
Kerkproeverij (neem buren en vrienden mee naar de dienst)
Zo
10
Repetitie Gemeentekoor
Wo
13
Gesprek & Geloof (voorheen Bijbelkring Utrecht)
Wo
13
Taizédienst
Do
14
Kerkenraad
Zo
17
Sing In ‘Van Reformatie naar Vredesweek’ o.l.v. Gerard Legeland
Ma
18
Pitstopclub
Wo
20
Bijbelkring Bilthoven
Zo
24
Repetitie Gemeentekoor
Do
28
Gesprekskring Leidsche Rijn
Vr
29
Slotbijeenkomst Kerken Kijken Utrecht in DGU
oktober 2017
Wo
4
Tafel van 12
Do
5
Beleidscommissie
Zo
8
Repetitie Gemeentekoor
Wo
11
Gesprek & Geloof
Wo
11
Taizédienst
Do
12
Kerkenraad
Zo
15
Pitstopclub
Di
17
Ubi Caritas
Wo
18
Bijbelkring Bilthoven
Zo
22
Repetitie Gemeentekoor
Do
26
Gesprekskring/huissamenkomst Leidsche Rijn
Za
28
Excursie voor de gidsen van Kerken Kijken
Zo
29
Voorstelling ‘Kom naar voren’ Kees Posthumus en Juul Beerda
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12.00
19.30
17.00
10.00
10.00
11.30
10.00
20.00
19.30
14.00
19.00
10.00
11.30
20.00
16.00
17.00
13.00
11.30
10.00
20.00
19.30
19.00
19.30
10.00
11.30
20.00
9.00
14.00

Van de predikante
Zusters en broeders (Zo goed als nieuw)
Deze zomer was een van de topics: ‘gender’. Jongens moeten weer jongens kunnen zijn volgens
Sire. ‘Dames en heren’ worden ‘Beste reizigers’ bij de NS. Vrouwenvoetbal blijkt minstens zo
spannend en populair te zijn als mannenvoetbal. En ondertussen stroomden de bezoekers toe bij
de tentoonstelling Maria in het Catharijneconvent. Allemaal onderwerpen die te maken hebben
met vrouwelijkheid en mannelijkheid.
De campagne van Sire sluit naadloos aan bij de tendens in onze maatschappij om een scherp
onderscheid te maken tussen de seksen. Meisjes zijn zó, jongens zijn zó. Jongens zijn stoer, leren
door te doen, zijn druk en beweeglijk, raken snel afgeleid. Meisjes houden niet van vies worden,
klimmen niet in bomen, zitten stil en geconcentreerd hun huiswerk of handwerkje te doen. Jammer
voor jongens die liever schaken dan in bomen klimmen, die pianoles leuk vinden of graag boeken
lezen. Jammer voor meisjes die graag slootje springen, dromen van een motorrijbewijs of
profvoetballer willen worden. (Dat voetbalvrouwen niet onderdoen voor mannen, bewezen de
Oranje Leeuwinnen en de andere damesvoetbalteams!) De campagne van Sire straalt – onbedoeld
– uit dat zij geen ‘echte’ jongens of meisjes zijn. Jammer, want tal van onderzoeken hebben al lang
aangetoond dat de verschillen tussen meisjes onderling en tussen jongens onderling veel groter zijn
dan tussen het gemiddelde meisje en de gemiddelde jongen. Idem voor vrouwen en mannen.
Gender, vrouwelijkheid en mannelijkheid, wordt niet zuiver bepaald door sekse. Mensen hebben
zowel vrouwelijke als mannelijke eigenschappen in zich. Bij de een is de feminiene kant sterker, bij
de ander de masculiene. We zijn niet óf óf, maar én én. Toch staan gender en sekse niet compleet
los van elkaar. Soms hebben mensen het gevoel dat hun sekse en gender niet matchen, dat ze in
een verkeerd lichaam zijn geboren. Weer anderen worden geboren als intersekse, dan is de
seksuele identiteit niet duidelijk, en welke genderidentiteit hoort daar dan bij? Ik moet eerlijk
zeggen dat ik tot voor kort weinig wist en begreep van deze onderwerpen, maar ervaringsverhalen
en films hierover hebben me meer begrip gegeven voor interseksen en transgenders.
Begrip voor de gevoelens van deze mensen ligt ten grondslag aan het besluit van de NS om ons
voortaan aan te spreken met ‘Beste reizigers’. Het is opvallend hoe verschillend hierop gereageerd
wordt. De een is blij nu eindelijk genderneutraal te worden aangesproken, omdat zij/hij zich geen
van beide of allebei tegelijk voelt. Een transgender was teleurgesteld omdat zij nu juist graag
aangesproken wordt op haar nieuwe identiteit als vrouw. Ook waren er ingezonden brieven in de
krant van kerkelijke lezers die meldden dat hun kerk mensen altijd al genderneutraal aanspreekt
met ‘Gemeente van Christus’ of ‘Geliefden van God’. Ik vroeg me af: hoe zit dat dan met mijn
‘zusters en broeders’? Sluit ik hiermee mensen uit?
Hoe zit dat met vrouwen en mannen in het christendom? De christelijke traditie heeft duidelijk
onderscheiden beelden van vrouwen en mannen, die teruggaan op de Bijbel. In de Bijbel zijn
mannen de leiders en de stemhebbenden, vrouwen bungelen er zo’n beetje bij. Een paar
voorbeelden: De mannelijke volgelingen van Jezus worden bij name genoemd, maar waar zijn de
vrouwelijke volgelingen? Geslachtsregisters bestaan vrijwel uitsluitend uit namen van mannen.
Priesters en profeten in overvloed, maar vrouwelijke priesters en profeten?
Vreemd is dat niet, want de Bijbel is ontstaan in een patriarchale tijd. In vrijwel alle culturen en
religies toen speelden mannen de hoofdrol. Toch zien we in de Bijbel ook stemmen die deze
patriarchale cultuur tegenspreken. Ik denk aan de profetes Debora en Jaël, die met hamer en
tentpin een legerleider ombrengt (Richteren 4-5). De rol van de aartsmoeders. De Syro-fenicische
vrouw die Jezus durft tegen te spreken (Marcus 7:24-30). De vrouwelijke getuigen van de
Opstanding van Christus. De vrouwelijke helpers van Paulus. Steeds weer delen Bijbelse verhalen
speldenprikken uit aan het bestaande denken over vrouwen en mannen.
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God zelf wordt, geheel conform het patriarchale denken van die tijd, voorgesteld als man, met
allerlei mannelijke eigenschappen en karaktertrekken: herder, strijder, koning, … Toch heeft God
ook vrouwelijke, moederlijke trekken. Een van de aanduidingen voor God in het Oude Testament is
‘Sjaddai’. Een vrouwelijk woord dat waarschijnlijk te maken heeft met ‘borsten’. In vertalingen lezen
we ‘Ontzagwekkende’, een prachtig woord, waarin echter geen spoortje vrouwelijkheid meer te
bespeuren is. In de Drie-eenheid is de Geest het vrouwelijke aspect van God.
Voordat God een man werd, was God een vrouw. Op de tentoonstelling over Maria waren veel
beeldjes van godinnen te zien. Dat God verbeeld wordt als vrouw is eigenlijk heel logisch. Een vrouw
kan nieuw leven baren en dat is een van de grootste wonderen. Daarom hebben oude culturen het
goddelijke uitgebeeld in godinnen. Maar gaandeweg verdween het vrouwelijke aspect van God
meer en meer naar de achtergrond, ook in de joodse godsdienst. De man werd de norm; het
vrouwelijke zocht zijwegen. De tentoonstelling Maria liet zien hoe deze vrouwelijke aspecten naar
voren kwamen in de figuur van Maria. Voor veel gelovigen was en is de moederlijke Maria dichterbij
en gemakkelijker aanspreekbaar dan de afstandelijke en strenge Vader-God. De Maria-cultus had
in de middeleeuwse kerk een belangrijke plaats en voor veel gelovigen in de (rooms-)katholieke en
oosters-orthodoxe kerken is dat nog steeds zo.
De Reformatie maakte met deze Mariaverering korte metten. Soli Deo Gloria, alleen aan God de
eer. Geen plaats meer voor de verering van mensen, geen heiligen, zelfs geen Maria. Opnieuw werd
het vrouwelijke aspect van het goddelijke aan de kant geschoven. De man werd weer de norm in
protestantse kerken, voor vrouwen was een plaats aan het aanrecht of als gedienstige diacones.
Toch zien we juist in protestantse kerken als eerste vrouwen opstaan om hun plaats terug in te
nemen. In 1911 was Anne Zernike als eerste vrouwelijke dominee nog een bezienswaardigheid,
inmiddels zijn er in dopers Nederland meer vrouwelijke dan mannelijke dominees.
Meer en meer beseffen we dat het vrouwelijke en het mannelijke allebei waardevol zijn, dat God
zowel vrouwelijke als mannelijke aspecten heeft, dat dominees zowel vrouwelijke als mannelijke
eigenschappen nodig hebben in hun werk. In de gemeente zijn praktische koffiezetters, zakelijk
ingestelde economen en zorgzame ziekenbezoekers allemaal even hard nodig, of ze nu vrouw of
man zijn.
Terug naar de vraag: wat doe ik met de aanspreekvorm ‘zusters en broeders’? Deze woorden zijn
mij dierbaar, ze drukken voor mij een verbondenheid uit, zoals in een familie, waar iedereen bij
mag horen, of je nu een wilde bomenklimmer of een rustige handwerker bent, een doener of een
denker. Ieder van ons heeft zusterlijke en broederlijke eigenschappen, is zuster en broeder tegelijk.
In die zin sluiten de woorden in, niet uit. Maar worden ze op die inclusieve manier verstaan? Of kan
ik beter ‘Geliefden van God’ zeggen, wat ik ook heel mooi vind.
Ik hoop dat het jaarthema Zo goed als nieuw ons bij deze vraag kan helpen. Het thema wil ons leiden
en begeleiden op de weg van verandering. Als we onze ‘blinde vlekken’ onder ogen zien, de zaken
waarvoor we dikwijls onze ogen sluiten, dan is een volgende stap de weg naar verandering.
Verandering, zonder jezelf te verliezen.
Zo kijken we naar wat ons gegeven is: leven als beeld en gelijkenis van God, mannelijk en vrouwelijk
(Genesis 1:27). We zien onder ogen wat ons hindert om werkelijk te leven naar Gods beeld: de
hokjes waarin we elkaar vastleggen. Dan kijken we met nieuwe ogen: we zien elkaar zoals we zijn.
Vrouw, man of anders, zuster, broeder of bruster: je bent allemaal welkom in de kring van Christus.
Carolien Cornelissen
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Stage bij de DGU gedurende het komende jaar
Begeleiding door ds. Carolien Cornelissen.
Vanaf 2015 volg ik de opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut in
Nijmegen. Een inspirerende, intensieve opleiding met goede docenten waarin we, naast het volgen
van colleges, geschoold worden in het voeren van “geestelijk begeleidingsgesprekken”. Je kunt deze
vorm van gesprek zien als gesprekken waarin je samen met iemand kijkt naar zijn of haar leven toen
en nu, speurt naar grote lijnen, keerpunten en kruispunten, vruchtbare en dorre periodes,
spiritualiteit en alles wat er maar meer voorbij komt. Het is een samen zoeken, verkennen, kijken,
speuren en je verwonderen.
Ik ben erg blij dat ik komend seizoen (vanaf 1 september a.s.) mijn stage kan gaan lopen binnen de
DGU. Deze stage zal vooral bestaan uit het voeren van geestelijk begeleidingsgesprekken en het
verzorgen van enkele groepsactiviteiten waarin (dagelijkse) spiritualiteit aan het licht kan komen.
Ik vind het fijn om mijn op de opleiding geleerde vaardigheden op deze manier en in deze mij
vertrouwde omgeving te mogen oefenen.
Nanja ter Brake-Vermond

Verslag: Nacht van de Vluchteling
Beste broeders en zusters,
Op zaterdag 17 juni jl. was het dan zover! We deden met een groep vanuit de DGU mee aan de
Nacht van de Vluchteling. Dit is een sponsorloop waarmee we zoveel mogelijk geld inzamelden voor
Stichting Vluchteling. Deze stichting geeft noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Denk hierbij aan
het bieden van schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische zorg.
Aangezien we pas relatief laat hadden bedacht dat we mee gingen doen en we dus niet veel konden
trainen, leek ons de 10 km wandeling het meest haalbaar voor dit jaar. Er waren ook wandelingen
van 40 km vanuit Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen die rond middernacht begonnen, maarja..
je moet ook een doel hebben voor volgend jaar. :-)
We gingen met onze groep met de trein op weg naar Amsterdam, naar de Westergasfabriek, want
daar zou de wandeling starten.
Om 18:45 klonk het startschot en begonnen we samen met 1000 andere deelnemers vol goede
moed aan onze wandeling. Onderweg vroegen verschillende nieuwsgierige voorbijgangers ons wat
we aan het doen waren. Mooi dat je op deze manier ineens met een ander in gesprek kunt raken.
Natuurlijk zorgden onze speciaal gemaakte ''DGU Nacht van de Vluchteling t-shirts'' ook voor onze
zichtbaarheid op de tocht. Onderweg kwamen we langs de Spaardammerbuurt, de Westerdoksdijk
en gingen we met de veerpont de oversteek maken naar de Distelweg. We liepen langs de
boulevard aan het water (Ijpromenade) en langs de Buiksloterweg. Uiteindelijk namen we weer de
pont, nu naar het Centraal Station. Vanuit daar liepen we de De Ruijterkade af en uiteindelijk waren
we dan weer bij de finish; De Gashouder.
Met onze sponsorloop hebben we in totaal 1200 euro opgehaald! We willen iedereen die een
donatie heeft gedaan voor ons team heel hartelijk danken! Fantastisch dat we met zijn allen zo'n
groot bedrag bij elkaar hebben gekregen.
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We hopen van harte dat we volgend jaar weer met een groep vanuit de DGU mee kunnen doen aan
deze belangrijke sponsorloop, uit solidariteit met en betrokkenheid bij alle mensen die overal ter
wereld huis en haard moeten verlaten.
Zusterlijke groeten,
Tjarda, mede namens het team van de Doopsgezinde kerk Utrecht:
Ali, Jan, Sandra, Robert en Laura
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Gemeenteweekend DGU Schoorl 2017
Vrijdagavond 29 september (voor de jongeren)
Zaterdag 30 september & zondag 1 oktober
"Zo goed als nieuw"
We gaan naar Schoorl! 'We' dat houdt in: iedereen binnen de Doopsgezinde gemeente Utrecht die
het fijn vindt elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten over het thema van dit jaar, een bij hem of
haar passende workshop te bezoeken, te genieten van het klimduin en het wandelen in de
prachtige omgeving.
Het thema van dit jaar is "zo goed als nieuw". Dat is een onderdeel van een broederschapsbreed
3-jaren-onderwerp, nl. "Pelgrimage van gerechtigheid en vrede'. De gedachte daarachter is dat we
als gelovigen altijd onderweg zijn, we zijn pelgrims, net zolang totdat we bereikt hebben wat we
willen: een wereld vol van gerechtigheid en vrede.
Dat moge misschien duren tot in de eeuwigheid, maar wij zijn niet eerder 'thuis' voordat iederéén
'thuis' is.
We zijn onderweg, maar gaandeweg veranderen we. Er is in ons al een en ander tot bloei gekomen,
we hebben een innerlijk dat is aangeraakt door de Eeuwige. We zijn nog niet die nieuwe mens waar
Jezus Christus over vertelt, maar wel al 'zo goed als nieuw'.
De weekendcommissie heeft een prachtige inhoudelijke invulling ontworpen voor beide dagen. Op
het programma staat een toneelstuk rond Zacheus en de geestelijke wapenrusting die de apostel
Paulus beschrijft in Efeze 6 verzen 10-17. Daarnaast gaan we over het thema met elkaar in gesprek,
worden er workshops gehouden waarvan u er één of twee kunt kiezen om bij te wonen, we gaan
met elkaar op stap en er is een creatieve invulling gevonden voor de zaterdagavond. We sluiten op
zondagmiddag af met een korte viering. Rond 16.00 uur gaan we zondag huiswaarts, naar we hopen
met vele geïnspireerde gedachten in het hoofd.
Programma:
zaterdag
09.45 Aankomst, welkom
10.45 Verwerking thema
12.30 Lunch
14.00 Uitstapje
18.00 Diner
20.00 Creatief programma
21.20 Meditatieve afsluiting in de kerk
Zondag
07.00 (!) Ochtendwandeling met boswachter
08.30 Ontbijt
10.00 Workshops
12.30 Lunch
14.00 Schilderijententoonstelling en modeshow
14.30 Afsluitende viering
16.00 Huiswaarts
Namens de weekendcommissie - Marjon Hartman, Anke Margreet Blankensteijn,
Leontien Niemantsverdriet, Carolien Cornelissen, Anneke van der Zijpp
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Huisbijeenkomst Gnostiek (i.h.b. Thomasevangelie)
Op donderdagavond 5 oktober zal ten huize van zr. Angelique Hajenius een gespreksavond
plaatsvinden over het onderwerp Gnostiek.
Onder Gnostiek verstaat men een vroegchristelijke stroming (2e eeuw na Chr.) die een heel eigen
beeld op God en Christus en geloof ontwikkelden.
Zo legden zij een heel grote nadruk op de persoonlijke geloofsontwikkeling, waarbij men wel
spirituele gidsen belangrijk achtte, maar bemiddeling van een priester om met God in contact te
komen vonden zij totaal overbodig.
Ze zagen in Jezus een heel bijzonder mens, maar verbonden begrippen als erfzonde, schuld, offer,
lijden, bloed en kruis niet met Hem. Hij was voor hen een uitzonderlijk leermeester.
Het is dan ook niet iets om je over te verwonderen dat deze beweging met buitensporig geweld is
onderdrukt en is uitgeroeid door de katholieken, die zich in die vroege eeuwen ontwikkelden tot
een kerkelijk machtsinstituut, waarin alle macht en alle glorie naar de clerus ging. In de 12e eeuw
werden de laatste drie gnostici op de brandstapel gezet.
Toch is het gedachtengoed van deze gnostici nooit uitgedoofd, het heeft zich in later eeuwen, tot
op de dag van vandaag, ondergronds gehandhaafd en bloeiend ontplooid.
Op deze avond zullen we enkele gedeelten uit het Thomasevangelie samen bespreken. We zullen
ook de hoofdlijnen van de gnostische opvattingen ten aanzien van geloven uiteen zetten en samen
proberen te ontdekken of, en zo ja: wat wij herkennen in deze beweging.
De avond begint om 19.30 en zal duren tot 22.00. Een ieder die zich voor dit onderwerp interesseert
is welkom. Wel gaarne even een bericht naar Angelique via: info@doopsgezindutrecht.nl
Ds. Anneke van der Zijpp

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.
Afgelopen woensdag was er op het Stift weer een pelgrimage-wandeling. Dit keer anders dan
anders, namelijk met een film. Het was georganiseerd door de oecumenische werkgroep NOTwente. Het begon om half zeven ‘s avonds met een korte meditatiedienst in de kerk. Daarna
wandelden de ca 40 deelnemers een uur, onder andere langs het kleine Mariakapelletje en het
‘glazen huis’, ook een plek van bezinning langs de kant van de weg, helemaal gebouwd van groene
wijnflessen. Terug op het Stift natuurlijk eerst koffie en krentenwegge en vervolgens de speelfilm
The Way. Deze film uit 2010 gaat over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Een vader
loopt de wandeling in plaats van zijn zoon die het jaar daarvoor overleed tijdens zijn pelgrimstocht.
Na de film was er gelegenheid tot napraten, met een drankje.
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Tijdens de vorige meditatieve wandeling sprak ik een oudere vrouw die in haar jeugd op een
boerderij woonde. Ze vertelde dat het de taak van de kinderen was om elke zaterdagmiddag al het
grind op het erf te harken. Harken van grind heeft twee doelen: het gaat het onkruid tegen en het
ziet er netter uit. Maar als je een groot erf hebt, is het een hele klus. Ze vertelde dat het vaak
voorkwam dat ze net klaar was op zaterdagmiddag, als de bakker het erf kwam oprijden om het
weekendbrood te brengen. Resultaat: lelijke sporen in het grind. Toen ik vroeg of ze daarna dan
weer opnieuw moest beginnen, antwoordde ze dat dat niet hoefde. Klaar was klaar, en daarna
wordt het weer vies of lelijk. Maar dat is hetzelfde als alle andere dingen in een huishouden of in
een tuin. Je moet er gewoon niet mee zitten.
Een vrouw die op het Stift woont maar niet bij de kerk is betrokken, wilde graag kerkelijk trouwen
in de Stiftskerk. Ze is katholiek net als haar man. In het verleden was een katholieke mis in de
Stiftskerk onbespreekbaar voor de kerkenraad. Maar de tijden veranderen en na rijp beraad besloot
de kerkenraad dat een RK huwelijksinzegening in de Stiftskerk toch mocht. (Al veel langer was een
oecumenische inzegening mogelijk.) We zijn immers allemaal christelijk. Het bruidspaar dus heel
blij en ze verstuurden de uitnodigingen voor de bruiloft. Helaas. Ze rekenden buiten de waard van
bisschop Eijk. De pastoor is verplicht toestemming te vragen voor dit soort huwelijken aan het
bisdom Utrecht waar Twente onder valt. Onlangs hoorden we dat ‘Utrecht’ geen toestemming
heeft gegeven. Reden: de Stiftskerk is geen gewijde kerk. Blijkbaar was hij even vergeten was dat
de kerk van de twaalfde eeuw tot begin zeventiende eeuw wel RK en dus gewijd was.
Laura

Glazen huis, geheel gemaakt van wijnflessen, op een afgelegen, zeer romantisch plekje op
semiopenbare grond
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In memoriam br. Hans Rinze Witteveen
Op 8 mei overleed br. Hans Witteveen op de leeftijd van 93 jaar. Hij werd geboren in Hengelo, maar
woonde al 57 jaar in Harmelen in hetzelfde huis. In dat huis is hij gelukkig geweest met zijn lieve
vrouw. Zijn beide zoons zijn er opgegroeid en uitgevlogen, beiden naar het buitenland. In dat huis
heeft hij ook verdriet gekend, toen zijn lieve vrouw zestien jaar geleden overleed.
Br. Witteveen keek met tevredenheid terug op zijn huwelijk: wat waren ze samen gelukkig geweest.
Zijn vrouw zorgde voor huis en gezin, terwijl br. Witteveen de kost verdiende als
boordwerktuigkundige op de grote vaart. ‘Het mooiste beroep van de wereld’, zei hij daarover. Er
was maar één nadeel aan, en dat was dat hij zo vaak van huis was. Toen eenmaal de jongens het
huis uit waren, mocht zijn vrouw mee op de grote vaart. Samen reisden ze over de hele wereld. Dat
was voor hem de bloeiperiode van zijn leven: niet meer kiezen tussen vrouw en vaart, maar allebei
tegelijk.
De band met de Doopsgezinde Gemeente was, zeker de laatste jaren, op afstand. Maar hij stelde
de bezoekjes van contactlid en predikant erg op prijs.
Naar mate hij ouder werd, kwamen de fysieke gebreken. Zo kon hij erg slecht zien. Maar hij bleef
positief gestemd; hij voelde zich geborgen, gesteund door buren, de thuiszorg en zijn lieve zoons.
Door een val kwam hij in het ziekenhuis. Deze laatste weken waren voor hem zwaar. Het was
genoeg, vond hij. Hij had een mooi leven gehad, waarop hij met tevredenheid terugkeek. Wat er na
dit leven kwam, hij had er geen voorstelling bij, maar hij vertrouwde erop dat er wel iets was.
Dat vertrouwen mogen wij delen.
Wij wensen zijn zoons en verdere familie Gods kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

In memoriam Abraham Wiringa
Op 9 juni overleed Bram Wiringa, de echtgenoot van zuster Wea Wiringa-Mulder. Hij was bijna 92
jaar. Bram werd geboren in Friesland, maar groeide op in Groningen. Heel zijn leven is hij zich
Groninger blijven voelen.
In Groningen ontmoetten Bram en Wea elkaar. Ze verhuisden als jong echtpaar naar Utrecht, waar
ze een gezin stichtten. Na zijn pensionering kwam de tijd van reizen en ontdekken. Samen maakten
ze mooie reizen over de hele wereld. Later reisden ze naar hun huisje in Sint Maartenszee. In de
buurt richtten ze de CWAC, de Culturele Wandelclub op. Zo’n tien jaar lang waren zij de motor
achter deze club die wandelingen combineerde met culturele uitstapjes.
Bram Wiringa kwam uit een doopsgezinde familie, vooral zijn moeder was actief in de Doopsgezinde
Gemeente in Groningen. Tijdens de oorlog werd een ouderling opgepakt en gefusilleerd. Dit
gebeuren heeft grote indruk gemaakt op de jonge Bram. Hij volgde toen catechisatie, maar de al te
letterlijke bijbeluitleg weerhield hem ervan om te kiezen voor doop en belijdenis. Toch bleef hij,
mede door zijn vrouw Wea, betrokken bij de doopsgezinden. Hier in Utrecht bezochten ze, in
vroegere jaren, de huissamenkomsten bij de familie Akkerman. Kort geleden nog namen ze deel
aan de bijeenkomsten over ouder worden.
De gezondheid van Bram ging de laatste jaren steeds meer achteruit. Ondanks dat bleef hij
optimistisch en betrokken op de wereld om hem heen. Zijn familie betekende heel veel voor hem.
Omgekeerd was dat ook zo, zoals bleek op de uitvaart, waar beide zoons, alle kleinkinderen en ook
Wea het woord namen.
Wij wensen hen allen Gods kracht toe bij het verwerken van dit verlies.
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In memoriam Rob Mijderwijk
In de vroege ochtend van dinsdag 1 augustus 2017 is overleden Rob Mijderwijk, vriend van de
doopsgezinde gemeente in Utrecht. Er was al langere tijd sprake van ernstige problemen met zijn
gezondheid, het overlijden kwam niet onverwachts.
Rob was iemand die we nooit in de kerk zagen, dat was niet mogelijk vanwege de epilepsie waarmee
hij al lange tijd kampte. Maar jarenlang was hij een trouw luisteraar van de kerktelefoon op
zondagmorgen en speelde hij op zijn geliefde orgel de melodieën van de liederen mee.
Op 9 augustus - de dag waarop hij 68 jaar zou zijn geworden vond er een informeel samenzijn plaats
in zijn geliefde tuin achter zijn huis in De Meern. Zijn partner, Luus van de Kamp, had deze
afscheidsbijeenkomst geheel en al georganiseerd in de sfeer die paste bij Rob. Op de rouwkaart
stond 'Hou vooral je gewone kleren aan, Rob hield niet van formaliteiten'. En inderdaad, als zodanig
heb ik hem ook leren kennen. Een grote, vriendelijke man met een voorliefde voor boeken, muziek
en die schitterende tuin.
Een aantal maanden geleden bezocht ik hem, er was toen al een ernstige ziektediagnose gesteld,
maar hij en Luus waren toen nog optimistisch over de toekomst. Ik vertelde hem over het
studieverlof over de gnostiek, waar ik binnenkort aan zou beginnen. Met twinkelende ogen zei hij
tegen me dat we er na die tijd maar eens goede gesprekken over moesten voeren. Dat heeft niet
zo kunnen zijn.
De afscheidsbijeenkomst in de tuin aan de Meerndijk, waar Rob en Luus woonden, was zeer druk
bezocht. Zo'n 60 mensen hadden zich daar verzameld en luisterden ontroerd naar herinneringen
die zijn broer en zus vertelden en naar de orgelstukken die op Robs orgel werden gespeeld.
Vlak voordat Robs kist naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Zandweg in De Meern
werd gereden, werden de aanwezigen tot stilte gemaand en luisterden we naar het lied 'Zonder
jou', een duet, gezongen door Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. Het refrein stond ook boven de
rouwkaart.
"Zonder jou is alles in mijn leven killer,
zonder jou is alles plotseling veel stiller,
zonder jou is wat voorheen vertrouwd was niet vertrouwd,
en zonder jou tegen me aan is elke nacht weer koud."
Daarna kregen alle genodigden een zonnebloem in de hand, waarmee op straat een haag gevormd
werd, waartussen de familie met de kist voortschreed. Ontroerend.
In het condoleanceregister heb ik namens onze gemeente voor Luus geschreven: 'Heel veel sterkte
met de stilte'.
Ds. Anneke van der Zijpp
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Collecteopbrengsten
Datum

Doel 1ste collecte

7 mei 2017
14 mei 2017
21 mei 2017
28 mei 2017
4 juni 2017
11 juni 2017
18 juni 2017
25 juni 2017
2 juli 2017
9 juli 2017
16 juli 2017
23 juli 2017
30 juli 2017

Dienst in de Geertekerk
Villa Vrede
Stichting Opkikker
Indonesië
Villa Vrede
Doopsgezinde Zending
St. De Regenboogboom
Adoptiekinderen Brazilië
Villa Vrede
Inloophuis Almere
Stichting Thuis sterven
Huiskamer Straatnieuws-verkopers
SDO

1ste collecte
148,65
98,05
75,40
149,35
103,20
63,55
59,70
89,60
48,90
71,50
95,80
74,30

2de collecte DGU

53,05
45,00
69,35
39,20
46,90
31,10
57,20
70,15
82,65

Verschijningsdata Menno Sticht
Nummer
Inleverdatum kopij
Rapen *
Verschijningsdatum
5. Najaar
1 oktober
11 oktober
13 oktober
De overige data van dit seizoen worden in de volgende Menno Sticht bekend gemaakt
* Voor het rapen (in elkaar zetten en verzendklaar maken) van de Menno Sticht zijn we 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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Op weg naar het beleidsplan DGU 2018-2022
Inleiding
In het voorjaar van 2017 hebben we in de huissamenkomsten met elkaar gesproken over de
toekomst van de DGU. Deze gesprekken willen we in de dienst van zondag 3 september 2017
voortzetten. Ter voorbereiding zijn in Menno Sticht nu vier stukken opgenomen, die bedoeld zijn
als leidraad voor de gesprekken tijdens de dienst. Zr. Marleen Kieft heeft een samenvatting
gemaakt van alle verslagen van de huissamenkomsten van voorjaar 2017 en een enkel
groepsgesprek uit die tijd (A.); daaraan wordt een verslag van de Pitstopgroep toegevoegd (B.); zr.
Tjarda Brouwer verwoordde een korte en bondige toekomstvisie voor de DGU (C.); de Adviesraad
voor Geestelijke Zaken van de ADS formuleerde in 2015 een aantal kernbegrippen van het
doopsgezind geloof (D.).
In de huissamenkomsten concludeerden we al dat in de DGU woorden als ‘geloof’, ‘liefde’, ‘bijbel’,
‘verbondenheid’, ‘ vrede’ en ‘dienstbaarheid’ fundamentele begrippen zijn. We hebben een
opdracht om er te zijn voor elkaar, jong en oud, en er te zijn voor anderen, ook buiten de gemeente.
Hoe geven we vorm aan die opdracht? Daar praten we op 3 september a.s. over.
Tijdens de dienst kunnen alle aanwezigen hun stem laten horen. Natuurlijk kan het zijn dat u niet
naar de kerk kan komen op 3 september, maar toch uw mening over de gepubliceerde stukken
kenbaar wil maken of andere ideeën wil delen met leden van de beleidscommissie. Dat kan door
een e-mail te sturen naar beleid@doopsgezindutrecht.nl of uw bericht per post te sturen naar
Beleid, Oudegracht 270, 3511 NV Utrecht. Natuurlijk kunt u ook persoonlijk met één van de leden
van de commissie spreken.
Graag zien we u zondag 3 september 2017 om mee te denken en te praten.
De voorbereidingscommissie beleidsplan: Atte Bootsma, Tjarda Brouwer, Carolien Cornelissen,
Laura Henderson, Han van der Laag, Jan Niemantsverdriet, Anneke van der Zijpp.
A. Samenvatting van de bevindingen uit de huissamenkomsten en gespreksgroep over de
toekomst van de DGU (Centrum, IJsselstein, Leidsche Rijn/Maarssen, Bilthoven,
broederkring).
Auteur: zr. Marleen Kieft (voorjaar 2017).
In het voorjaar van 2017 zijn in de Doopsgezinde Gemeente Utrecht huissamenkomsten gehouden
waarin is gesproken over de toekomst van de DGU. De aanleiding hiervoor was het verschijnen van
het visiedocument ‘Lopen op het water’ van Henk Stenvers (directeur ADS). Puntsgewijs staan
hieronder de belangrijkste thema’s die tijdens deze huissamenkomsten zijn besproken, steeds met
een korte samenvatting van wat er in de verslagen over deze thema’s staat genoteerd.
 Betrokkenheid tussen jong en oud vergroten



In de DGU zijn veel groepen die naar leeftijd zijn georganiseerd, maar de leeftijdsgroepen
komen elkaar niet zo vaak tegen. Met andere woorden: de leden van die groepen kennen elkaar
wel goed, maar de groepen kennen elkaar vaak niet zo goed. In (op een na) alle verslagen staan
opmerkingen over de (te) beperkte betrokkenheid tussen de leeftijdsgroepen in de DGU. Wel
worden de huissamenkomsten en Spraakmakend eten genoemd als voorbeelden van
ontmoeting tussen jong en oud. De zondagse kerkdienst zou ook zo’n gelegenheid kunnen zijn,
wellicht in een heel andere vorm.
Kleine kernen versterken
Henk Stenvers introduceert in zijn beleidsvisie (2016) de mini-gemeenten of small groups
(hoofdstuk 3). Het idee van het versterken van dit soort ‘kleine kernen’ wordt positief
ontvangen in de huissamenkomsten. Dit soort bijeenkomsten kennen we in de DGU op dit
moment als de tweejaarlijkse huissamenkomsten per wijk of regio die bij de leden thuis plaats
vinden. Dat is praktisch, want niet voor iedereen is de kerk aan de Oudegracht zo gemakkelijk
bereikbaar. Bijeenkomsten in kleine kernen, in huiskamersetting, kunnen ook laagdrempelig en
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aantrekkelijk zijn voor buitenstaanders en leden van andere kerken (lutheranen,
remonstranten). Maar investeren in en versterken van de kleine kernen is nodig. Twee keer per
jaar bij elkaar komen is te weinig om elkaar echt te kennen. En hoe zorg je voor inhoud,
onderling pastoraat en betrokkenheid?
Eén gezamenlijke centrum behouden
Naast kleine kernen moet er een gezamenlijk centrum in de kerk aan de Oudegracht blijven,
waar de kernen elkaar ontmoeten. Anders bestaat het risico dat ze te veel geïsoleerd raken en
hebben ze geen levensvatbare toekomst. Het kerkgebouw heeft bovendien een bijzondere
aantrekkingskracht en uitstraling.
Zichtbaarheid vergroten
In de verslagen staan allerlei ideeën over het vergroten van de zichtbaarheid van de DGU, zoals:
o gebruikmaken van de moderne communicatiemiddelen (website, facebook, sociale
media);
o actief studenten benaderen die hier komen studeren;
o het bord naast de kerkdeur moet meer opvallen;
o actief communiceren dat iedereen welkom is bij onze kringen en bijeenkomsten.
o op landelijk niveau zien sommigen wel iets in een campagne zoals die van de
remonstranten of een glossy informatiefolder over doopsgezinden.
Dienend in de wereld staan
Onze zichtbaarheid en uitstraling kunnen pas groter worden als we ook weten wat onze
boodschap en wat onze kracht is. Stenvers spreekt in zijn beleidsvisie over het centraal stellen
van de ‘navolging van Christus’, maar dat begrip spreekt niet iedereen aan. ‘Dienend in de
wereld staan’ is misschien een meer aansprekende term. De DGU ondersteunt al wel van alles
op diaconaal gebied, maar dat leeft lang niet bij iedereen en er zijn maar weinigen echt actief
bij betrokken. De DGU zou zich wat minder moeten bekommeren om alle praktische zaken die
horen bij het kerk zijn (is het bijvoorbeeld echt zinvol om aan externe verhuur te doen en daarbij
een beroep te doen op vrijwilligers?). We moeten veel meer investeren in het dienend in de
wereld staan.
Wekelijkse zondagse kerkdiensten
De zondagse vieringen zouden meer de centrale ontmoetingsplek van de gemeente kunnen
worden dan ze nu zijn. Er is gesproken over: meer variatie, verschillende tijdstippen, meer
interactie, meer dynamiek en ontmoeting tussen verschillende leeftijdsgroepen, zodat alle
leeftijdsgroepen zichtbaar aanwezig zijn.

Relevante inspiratiebronnen
In de huissamenkomsten is ook gesproken over de inspiratiebronnen, die al dan niet met behulp
van het ‘bootspel’ ter sprake zijn gekomen. Enkele opvallende punten:
 Uit het bootspel: geloof, liefde en Bijbel zijn essentiële waarden voor vijf van de zes groepen
(twee groepen per huissamenkomst) die het bootspel hebben gespeeld.
 De DGU is en blijft een geloofsgemeenschap (zie artikel 2 Reglement).
Andere opgetekende uitspraken over inspiratiebronnen:
 De kracht van de doopsgezinden ligt bij de vredestheologie
 Het schrijven van een eigen belijdenis inspireert
 De onderlinge verbondenheid wordt gewaardeerd
B. Gesprek (13-02-1017) van de Pitstopgroep over hun visie op de toekomst van de DGU
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Het aantal leden van de DGU daalt. Is het belangrijk dat de daling gekeerd wordt? En zo ja, hoe
kunnen we proberen om dit voor elkaar te krijgen? Veranderingen zijn tot nu toe altijd naar binnen
toe gebeurd. Naar buiten toe veranderde er niet zo veel. Dit is al van oudsher. Een voorbeeld wordt
genoemd ‘kerken kijken’ waarbij het vooral gaat om het vertellen over het kerkgebouw, maar waar
men soms niet lijkt te willen zeggen waar de DGU nu voor staat.
Er is wel interesse in de kerk, in het algemeen. Maar men lijkt de weg er naar toe niet te vinden.
Denk hier ook aan studenten. Wanneer er publiciteit is gaat het over de oude verhalen en tradities
en te weinig over de levensbeschouwelijke vragen. De DGU zou er goed aan doen om in te gaan op
de actualiteit. Het kan heel goed; vasthouden aan tradities en tegelijkertijd openheid tonen. Op dit
moment hebben veel mensen vaak een diffuus beeld bij de kerk. Daar moet wat aan gedaan
worden. Denk aan: geven van cursussen, preek van de leek, flyers met concrete berichtgeving. De
poging om het aantal leden te doen keren zou ook goed zijn voor de financiën om het gebouw te
kunnen onderhouden. Anderzijds hoeft het geen ramp te zijn als we de kerk anders zouden moeten
gaan indelen.
De organisatie van de DGU wordt ook onder de loep genomen. Leden van de kerkenraad zijn lang
lid en dat past niet bij het leven dat jongeren vandaag de dag leven. Bovendien kunnen we ons
afvragen of Utrecht niet te veel kerkenraadsleden heeft. Is het niet beter om een kleine raad te
hebben met verschillende commissies er om heen? In de toekomstvisie van de Doopsgezinde Kerk
in Nederland wordt gesproken over een kern met satellieten er om heen. Wat daar nu precies mee
wordt bedoeld is niet duidelijk. Wel is het belangrijk om contact te kunnen houden met een
gemeente dichtbij.
In de toekomst moet de DGU misschien meer veranderen dan het haar wellicht lief is. Voor de jeugd
is er nu meer te doen. Maar naar buiten toe mag de gemeente meer opvallen. Soms letterlijk, het
kerkgebouw valt haast niet op in een van de drukste straten van Utrecht. Met ‘kerken kijken’ mag
best de mogelijkheid worden geboden om kennis te maken met de Doopsgezinde Gemeente. Er is
niets op tegen om te vertellen wat we doen. De groepen in de kerk zijn te veel naar binnen gekeerd.
Wat we ons niet realiseren is dat de naam ‘Doopsgezind’ zwaarder klinkt dan wat het daadwerkelijk
betekent. Een idee kan zijn om met deze naam te ‘spelen’. We zouden met een veelzeggende
ondertitel kunnen werken. Het is belangrijk om te laten zien wie we zijn. Zo mag de website
bijvoorbeeld nog wat sprankelender. Ook moet de gemeenschap buiten het kerkgebouw meer
zichtbaar zijn.
Mensen mogen weten wie de DGU is en waarom we doen wat we doen. Vaak is de gemeente
volslagen onbekend en dat maakt onbemind. Een idee kan zijn door andere klanken te laten horen
dan die er op dit moment zijn. Duidelijk ingaan bijvoorbeeld tegen geldzucht, geweld en
schijnveiligheid. Hiervoor kunnen we ook de sociale media gebruiken. De gemeenschap kan ook
meer voeding zoeken door de week heen, door onder meer vaker bijeen te komen. Te denken valt
aan ‘Sunday-school’ met verschillende groepen mensen door elkaar heen. Belangrijk is het om
geloof met elkaar te delen. Ook kan men na de dienst dieper in gaan op wat er nu is gezegd, een
soort nabespreking. Gaan wij letterlijk naar buiten toe, dan moeten we ook denken aan de minder
logische plekken. Yoga scholen bijvoorbeeld. Andersom kan het ook verrijkend zijn. Past meditatie
in de kerk? Kunnen we leren van andere geloofsstromingen? Omdat de Pitstopgroep denkt goede
ideeën te hebben voor de toekomst zou men graag meer invloed willen hebben op het beleidsplan.

Menno Sticht 2017 nr. 4

blz. 18 van 21

C. Visie op DGU.
Auteur: zr. Tjarda Brouwer
De Doopsgezinde Gemeente wil nu en in de toekomst een ondogmatische Christelijke
geloofsgemeenschap zijn, waarin de Bijbelse verhalen tot leven komen in de manier van omgang
met elkaar. We zijn als gemeenschap steeds weer op zoek naar wat God van ons vraagt zeker in
deze tijd waarin er zoveel op ons afkomt. We laten ons hierbij inspireren door de Heilige Geest;
kracht die om ons heen is, boven ons is, maar bovenal in ons is.
Er is volop aandacht voor vrede en duurzaamheid. Vrede houdt voor ons in: voortdurend streven
naar het dichterbij brengen van het koninkrijk van God op aarde. Vrede in de omgang met elkaar
als gemeenschap als ook met de wereld om ons heen en het duurzaam omgaan met onze aarde.
De DGU wil zichtbaar zijn in de (Utrechtse) samenleving en wil dienend in de wereld staan. Dit doen
wij door ons bij concrete projecten aan te sluiten.
Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn, waarin een ieder zich gezien, gehoord en
gelijkwaardig voelt. Graag willen we van elkaar leren en elkaar echt leren kennen in onze
gemeenschap. Dit doen wij door de verschillende groepen binnen de DGU regelmatig met elkaar in
contact te laten komen, zowel in de zondagse dienst als daarbuiten.
D. Uit advies “Geloofwaardig zijn” (2015)
Bron: Adviesraad voor Geestelijke Zaken van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
De titel verwijst enerzijds naar een interne doelstelling: geloofwaardig zijn binnen de
broederschap: wie zijn we? Anderzijds verwijst zij naar een externe doelstelling om aan
zoekenden en vragenden helder en bondig te kunnen weergeven wie we zijn en waar we voor
staan. Dit is onder meer in zes kernbegrippen samengevat.
Kernbegrippen
FUNDAMENT: De doopsgezinden vormen een geloofsgemeenschap met als gemeenschappelijk
fundament Jezus Christus als weg van leven en geloof. Op basis van dit fundament zijn leden en
betrokkenen samen op weg. De kern van een doopsgezinde gemeenschap bestaat uit mensen die
door de Heilige Geest worden geïnspireerd om Christus te volgen.
COMMITMENT: Doopsgezinden kiezen er in vrijheid voor zich te verbinden aan een leven met God.
Er is ruimte om zelf invulling te geven aan het geloof, dit kan met een persoonlijke belijdenis,
voorafgaand aan de doop.
NAVOLGING: Het beeld van de gemeente als lichaam van Christus is doopsgezinden dierbaar. Zij
beschouwen de gemeente als plaats waar mensen samen proberen handen en voeten te geven aan
de navolging van Jezus Christus. Naast wát je gelooft, staat hóe je gelooft centraal: wat betekent
het geloof voor je levenshouding en de keuzes die je maakt? Het gaat daarbij om eigen
verantwoordelijkheid en een vrijmoedige houding ten opzichte van wat er in de maatschappij
gebeurt.
BIJBELVERHALEN: Doopsgezinden zoeken samen naar de betekenis van Bijbelverhalen voor het
eigen levensverhaal. Bij het lezen en in het gesprek is er een streven om theologische begrippen te
vertalen naar gewone taal, zodat er aansluiting is met mensen van deze tijd en de Bijbel relevant
wordt voor het dagelijks leven.
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RELATIE: In een doopsgezinde geloofsgemeente staan ontmoeting met God, de ander en jezelf
centraal. Hierbij zijn gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid en omzien naar elkaar belangrijke
waarden. Dat betekent enerzijds op elkaar kunnen vertrouwen; anderzijds elkaar mogen
aanspreken en bevragen naar deze waarden.
VREDE & GERECHTIGHEID: Geïnspireerd door de Bijbel streven doopsgezinden ernaar om bij te
dragen aan een betere wereld, waarvan vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping de pijlers
zijn. In Bijbelse bewoordingen: ‘het Koninkrijk van God’. Vredesgemeente zijn omvat niet de
gedachte dat mensen het Koninkrijk van God zelf kunnen maken, maar het idee dat een ieder
geroepen is om naar dat visioen te leven.
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Algemene informatie Doopsgezinde Gemeente Utrecht
KERKGEBOUW:

Oudegracht 270, 3511 NV Utrecht
030 - 231 15 01
Dit is ook het postadres voor de kerkenraad.
PREDIKANTEN:
Ds. A. van der Zijpp
Ds. C. Cornelissen

e-mail: a.vanderzijpp@doopsgezindutrecht.nl
e-mail: c.cornelissen@doopsgezindutrecht.nl

KOSTER:
Dhr. J. (Jan) van Strien, Oudegracht 270, 3511 NV Utrecht, 030 - 231 15 01
Hij werkt in beginsel op de middagen/avonden van maandag t/m vrijdag.
E-mail: info@doopsgezindutrecht.nl
MEDEWERKER KERKELIJK BUREAU:
Zr. M (Marga) Hofman, Oudegracht 270, 3511 NV Utrecht, 030 - 231 15 01
Zij werkt alle ochtenden, van 9.00 uur tot 13.00 uur, behalve op woensdag,
E-mail: info@doopsgezindutrecht.nl
Indien u binnenkort wordt opgenomen in het ziekenhuis en u bezoek aldaar op prijs zou stellen
geef u dan op bij het Kerkelijk bureau, zodat het contactlid u kan bezoeken.
KERKENRAAD:
Br. T. Bakker
e-mail: voorzitter@doopsgezindutrecht.nl
Zr. A. van Terwisga
secretaris@doopsgezindutrecht.nl
J. Niemantsverdriet
e-mail: penningmeester@doopsgezindutrecht.nl
BANKREKENINGEN DOOPSGEZINDE GEMEENTE UTRECHT:
ABN-AMRO
NL30 ABNA 0555 0288 79, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Utrecht
ABN-AMRO (vrijw. bijdragen) NL49 ABNA 0555 4217 75, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Utrecht
ING
NL69 INGB 0000 3562 23, t.n.v. Commissie Maatschappelijk Werk
REDACTIE MENNO STICHT, NIEUWSBRIEF EN WEBSITE:
Email: mennosticht@doopsgezindutrecht.nl
Email: nieuwsbrief@doopsgezindutrecht.nl
Br. E.D. van den End, Br. M.D.A. Smoorenburg,
Zr. H.A.T. ten Cate, Zr. W.G. ten Winkel.
Het volgende nummer van Menno Sticht verschijnt op 13 oktober 2017.
De kopij, aangeleverd per e-mail in ‘platte tekst,’ (d.w.z. zonder opmaak) dient uiterlijk te zijn
ingeleverd op zondagmorgen 1 oktober 2017 om 11.30 uur.
Niet ondertekende stukken worden niet opgenomen. De redactie behoudt zich het recht voor, zo
mogelijk in overleg met de auteur, artikelen in te korten. Overname van artikelen uitsluitend in
overleg met de auteur. Een selectie van artikelen uit dit blad wordt opgenomen op de website.
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