Van de redactie
Deze Menno Sticht is dikker dan gebruikelijk en daarom zeer interessant. U wordt uitgenodigd
voor de huissamenkomsten en gnostiekavonden. Daarnaast wordt in dit blad een update gegeven
van het beleidsplan.
Wilt u ook voor de Menno Sticht een bijdrage leveren? Neem dan even contact op met de
redactie. De kopij inleverdag is veranderd naar vrijdag, alle nieuwe data staan in het overzicht. We
willen u er op wijzen dat we de post GRAAG op tijd binnen hebben, voor deze Menno Sticht
kregen we 70% van de kopij na de sluitingsdatum binnen! U kunt zich voorstellen dat dit helaas
erg lastig is voor ons als redactie. Desalniettemin kijken we uit naar uw kopij!
Eddy, Michel, Willemien en Hermine

Van de predikante ds. Anneke van der Zijpp
Feiten, fictie, hopen, dromen, verlangen en weten
Kortom: geloven
Geloof is soms net zoiets als wandelen in de mist, als zand dat tussen je vingers doorsijpelt om
terug te vallen waar het vandaan kwam: het strand onder je voeten.
En laat dit nou net de materie zijn, waar ik mijn leven aan heb gewijd. Ik heb de geschiedenis
ervan ten dele bestudeerd. Ten dele, omdat het pretentieus zou zijn om te zeggen dat ik het in z'n
geheel heb bestudeerd, daarvoor is mijn hoofd te klein en het fenomeen zelf te groot, te wijd, te
onzichtbaar, te mistig. Ik lees en denk en praat en schrijf beroepsmatig buitengewoon veel over
het geloof, waarmee - natuurlijk - een eigen innerlijk proces verbonden is. Je kunt niet iets
uitdragen wat je zelf niet doorleefd hebt, tenminste, dat is mijn stijl niet.
Wij zijn gewend om al wat we met de bijbel hebben, wat ons naar de kerk trekt, wat we in
gesprekskringen met elkaar delen, 'geloof' te noemen, maar eigenlijk vind ik het woord 'religie'
mooier. Niet dat de geleerden het eens zijn over de betekenis van dat woord. Sommigen menen
dat het een samenstelling is van re- (wederom) en legere (lezen). Anderen zien in het woord een
verband met het Latijnse werkwoord religare, wat verbinden betekent. Dat vind ik mooi, ik zie het
als het ware voor me: ik ben religieus, ik ben met een rode, liever een paarse draad verbonden
met de Bron van alle leven en zijn, en ik ben er voortdurend mee bezig te ontdekken hoe mijn
draad er uit ziet en waar hij loopt.
Waarom een paarse draad? Omdat die kleur iets mystieks heeft, iets laat doorschemeren van het
heilige. En daar lopen we dus direct weer aan tegen het ongrijpbare karakter van geloven en
religie. Hoe vaak wordt mij niet recht in mijn gezicht gezegd dat het onzin is waar ik mee bezig
ben, dat er geen oorlogen zouden zijn als men alle geloven maar laat varen, dat de bijbel een
boek is uit primitieve tijden waar geen woord van klopt. En ik hoor het allemaal aan en ga gewoon
door met dominee zijn, ik denk dat ik ongeneeslijk ben.
Natuurlijk wordt er uit naam van het ware geloof veel gevochten, maar dat heeft meer te maken
met de menselijke invulling van goed en kwaad dan met God. Mensen gebruiken het geloof om
hun eigen politieke (of religieuze) doeleinden de wereld in te sturen. En natuurlijk is de bijbel een
wonderlijk boek, waarin feiten, fictie, hopen, dromen en verlangen allemaal door elkaar heen
lopen. Vaak zie ik dat als mijn grootste missie: mensen er van bewust maken dat er zich in ieder
van ons een kern van eeuwigheid bevindt, ja, en die kan alleen met beelden en verhalen zichtbaar
worden gemaakt en beleefd en gedeeld worden. Je kunt de eeuwigheid niet tekenen, die kun je
alleen bij benadering in micro-vorm een beetje duiden.
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Citaat: 'Daar - in de bijbel - vinden we woorden die geworpen worden naar een immense realiteit,
niet volledig of zelfs maar half begrepen door de schrijver, maar desondanks in staat ons met
onbeschrijfelijke kracht te treffen.' Robin Lane Fox in zijn boek 'De bijbel: waarheid en verdichting'.
En de Joodse theoloog-filosoof Abraham Joshua Heschel omschreef het zo: 'Niets wat in de bijbel
staat is waar, en toch geloof ik hem van kaft tot kaft.' Dat vind ik een prachtige manier van
benaderen. Je hoeft zo je hersenen niet uit te schakelen door te erkennen dat veel verhalen
historisch gezien niet zo gebeurd kunnen zijn, maar je luistert wel naar de hunkering van je ziel,
die niet kan leven zonder deze verhalen, die meestal een universele kern hebben. Vrijwel alle
bijbelse verhalen gaan over dit éne thema: 'waar kom ik vandaan, wat doe ik met mijn hier en nu,
waar ga ik heen.' De oervragen van het verschijnsel mens.
Tja, het geloof is zand, is mist, is ongrijpbaar en toch zo essentieel in ons leven. Het is de
binnenkant van de buitenkant, maar wat moet nou een buitenkant zonder een binnenkant met
z'n leven beginnen? Daar komen toch alleen maar holle klanken uit. Dan worden we mensen
zonder verbindingsdraden naar de eeuwigheid, mensen die niet weten waar ze vandaan komen,
wat ze met zichzelf moeten beginnen, waar de weg voert die omhoog leidt.
Dus gewoon verder gaan met jezelf als gelovige, ook al kijken mensen je meewarig aan. Zoals mij
onlangs in Brabant overkwam, toen ik iemand vertelde dat ik dominee ben. Als rasechte katholiek
staarde hij me verbaasd aan, en zei: 'Dus dan ben je daar boven de rivieren dus een soort oppernon?'. 'Ja, zoiets,' zei ik.

Anneke van der Zijpp
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Van de kerkenraad
Het startweekend van onze gemeente op Dopersduin in Schoorl hebben we eind september met
een enthousiaste groep vanuit onze gemeente en een enkele gast gevierd. Het was een
inspirerend geheel waar we met een goed gevoel op terugkijken. Jong en ouder deelden verhalen
en activiteiten; zie elders in de Menno Sticht voor meer over dit weekend.
Op 29 september j.l. was de afsluitende bijeenkomst van Kerken Kijken, dit jaar in onze kerk. Op
deze middag heeft zr. Rita van der Wijk de interessante maar ook dramatische tocht uit haar
familiegeschiedenis geschetst: ze vertelde over de lange trek van veertien generaties van Holland
naar Oost-Pruisen, vandaar via Oekraïne en Siberië naar Paraguay, Canada om uiteindelijk weer in
Nederland aan te komen.
De ruim tachtig gidsen luisterden naar een lezing over de Ridderlijke Duitse Orde Balije van
Utrecht en a capella zong het Gregoriaanse Koor Utrecht prachtig een Salve Regina en een
offertorium voor het feest van St. Michael en o.a. een sequentia voor Pinksteren.
Daarna werd ieder gefêteerd met koffie, thee, drankjes en hapjes. Dank speciaal aan onze
vrijwilligers, onze koster Jan van Strien en aan Marga Hofman als coördinator van Kerken Kijken
voor de DGU die ook op deze middag weer veel werk verzetten. Het bestuur van KKU was
verheugd over de ontvangst, evenals de gasten.
De kerkenraad is druk met de voorbereiding van de najaarsledenvergadering op 12 november a.s.
Daar zullen we terugkijken op het afgelopen seizoen en natuurlijk kijken we naar de toekomst. De
beleidscommissie zal verslag uitbrengen van de stand van zaken en zoals altijd in deze
vergadering wordt onze begroting besproken. Zeer binnenkort zult u de uitnodiging en de stukken
in de mailbox of op de deurmat vinden.
Graag wil ik nog een oproep doen voor enkele vrienden/gemeenteleden om de Ringdag op
zondag 15 april 2018 mee voor te bereiden. Enkelen hebben zich al opgegeven maar met één of
twee meer gaat het net wat gemakkelijker. Zo kunnen we het werk verdelen zodat niet steeds
dezelfde mensen de klussen klaren.
Ondertussen is het jaarlijkse schilderwerk afgerond: de huisjes in de Dorstige Hartsteeg, de pui in
de Reguliersteeg en de ramen van de huizen aan de Oudegracht hebben allemaal een kwastje
gekregen. Ook de muren aan de binnenplaats tussen de kosterij en het huis OG 266 zijn qua stuclaag hersteld en geverfd.
Laat de aanstormende herfst en de verkleurende blaadjes een mooie opmaat voor de
advent zijn!
Een hartelijke groet van uw Kerkenraad,
Teije Bakker, voorzitter
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Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur, tenzij anders aangegeven
Datum

Predikant

Bijzonderheden

Oktober 2017
15
ds. Anneke van der Zijpp
22
zr. Janneke Leerink
29
ds. Carolien Cornelissen
November 2017
5
ds. Anneke van der Zijpp Gedachtenisdienst
ds. Carolien Cornelissen
12
ds. Alex Noord
19
ds. Jasja Nottelman
26
ds. Carolien Cornelissen Avondmaal
ds. Anneke van der Zijpp

Kom maar in Kinderdienst Jeugdgroepen
de kring (0- (6-12 jr)
(12-15)
6jr)
(15-18)

ja

ja
ja

AGENDA
Oktober 2017
Zo
15
Di
17
Wo
18
Do
19
Zo
22
Do
26
Za
28
Zo
29
Zo
29
November 2017
Wo
1
Zo
5
Wo
8
Wo
8
Wo
8
Do
9
Vr
10
Zo
12
Ma
13
Wo
15
Wo
15
Za
18
Zo
19
Ma
20
Do
23
Za
25
Zo
26

Pitstopclub
Ubi Caritas
Bijbelkring Bilthoven
Beleidscommissie
Repetitie Gemeentekoor
Gesprekskring/huissamenkomst Maarssen
Excursie voor de gidsen van Kerken Kijken
Commissie Maatschappelijke Zorg
Voorstelling ‘Kom naar voren’ Kees Posthumus en Juul Beerda

11.30
19.30
10.00
19.30
11.30
20.00
9.00
11.30
14.00

Tafel van 12
Repetitie Gemeentekoor
Gesprek & Geloof
Taizédienst
Huiskring Leidse Rijn
Kerkenraad
Spraakmakend eten
Ledenvergadering
Ubi Caritas
Bijbelkring Bilthoven
Contactledenvergadering
Landelijke Archiefcommissie
Repetitie Gemeentekoor
Pitstopgroep
Gesprekskring Maarssen
Regioweekend Midden Nederland
Repetitie Gemeentekoor

17.00
11.30
10.00
20.00
18.30
19.30
18.30
11.30
19.30
10.00
14.00
11.00
11.30
19.00
20.00
za/zo
11.30
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Avond gnostiek
Aangezien de aanmeldingen voor de avond over Evangelie van Thomas en gnostiek
binnenstromen, hebben Anneke en ik twee avonden gepland, anders wordt de groep veel te
groot. Na overleg met iedereen geef ik voor alle duidelijkheid nog even de verdeling door:
op 26 oktober komen:
Joke en Frits Landheer, Renata Barnard en Teije Bakker, Marga Hofman, Michel Smorenburg,
Nanja ter Brake, Wytske Dijkstra en Anneke en ik.
-Hartelijke groeten, Angelique.

Spraakmakend eten
Op 10 november in de Tuinkamer van de DGU organiseren wij weer spraakmakend eten van
18.30-21.00uur. De kosten hiervoor zijn 5 euro
Opgave en informatie: Evelien Niemantsverdriet.

Bericht over het veranderde parkeerbeleid in Utrecht.
Dit gaat vanaf nu anders en is alleen geldig voor activiteiten binnen de DGU. Wilt u reserveren
voor een bepaald tijdvak? Dan verzorgt het Kerkelijk Bureau dit digitaal. Reserveren op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 9.00-13.00 uur per telefoon of per mail met vermelding van
naam, datum, tijd en kenteken. Voordeel: je hoeft niet meer de kaart te halen of terug te
brengen.
Noodzaak is wel je aan de tijd te houden!
Mocht u van kenteken wisselen, dan horen wij dat graag.

Aanmelden Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen en niet via echtgeno(o)t(e) of partner? Meld u dan aan bij
het kerkelijk bureau: info@doopsgezindutrecht.nl
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Van de predikante ds. Carolien Cornelissen
Welk dier zou jij voor een dag willen zijn?
Een bekend theemerk in Nederland heeft op de labeltjes van de theezakjes vragen afgedrukt.
Deze vragen kunnen klanten inzenden; de leukste komen op de theelabeltjes. Het idee is dat je
een opening voor gesprek hebt als je met iemand een kopje thee gaat drinken. Laatst trof ik de
vraag: Welk dier zou jij voor een dag willen zijn? Daar bleef ik lang over nadenken.
Welk dier zou ik willen zijn? Voor één dag dan, dat lijkt me lang genoeg. Ik vind pinguïns leuke
beesten, maar op natuurfilms ziet het leven van een pinguïn er best zwaar uit: klauteren over
rotsen, dagenlange tochten over het zuidpoolijs. Nee, zelfs voor een dag zou ik niet kiezen voor
het leven van een pinguïn. Het bestaan van een huiskat lijkt me wel aantrekkelijk. Als kat ga je je
feestelijke eigen gang. Overdag kun je op de vensterbank boven de verwarming lekker liggen
soezen en ’s nachts struin je door tuinen en over daken. Nooit zorgen over eten en drinken:
daarvoor zorgt het baasje. Of wil ik liever een dagje vliegen over de zeven zeeën zoals een
albatros?
Zo mijmerend vroeg ik me af: zou je onze gemeente kunnen vergelijken met een dier of een groep
dieren? Wat zijn de kenmerken van onze gemeente en in welke dieren zien we die terug?
Mijn eerste gedachte was een roedel wolven. Ik weet: wolven hebben een slechte pers. Ze
worden ervan beticht meisjes met rode jakjes op te eten, grootmoeders en hele kudden geitjes en
schaapjes. Daarmee wil ik ons niet vergelijken. Wolven kennen echter een sterke groepszin en
onderlinge solidariteit. Er zijn wolven die alleen onderweg zijn – de zogenaamde lone wolf heeft
ook al een erg slechte naam onder mensen – maar liever leven wolven in roedels. Als team zijn ze
ijzersterk. Vanwege die gemeenschapszin zou ik onze gemeente wel willen vergelijken met een
roedel wolven. Als gemeente zijn wij op elkaar betrokken, solidair. Er heerst een sfeer van
geborgenheid in onze gemeente. Bij ons mag iedereen er zijn. Of dat laatste ook voor een roedel
wolven geldt, dat durf ik niet te zeggen, misschien worden afwijkende wolven wel uit de groep
gestoten. Aan de andere kant: er zijn ook verhalen bekend van wolven die mensenkinderen
hebben opgenomen en verzorgd, en dat zijn niet alleen sprookjes.
Een andere diersoort waar ik aan denk zijn rendieren. Deze dieren leven in grote groepen en
maken lange trektochten op zoek naar goed land om te leven. Alsof ze continu op weg zijn naar
het beloofde land. Dat doen wij als gemeente ook. Niet letterlijk, zoals rendieren, maar
symbolisch. Heel ons leven is een zoektocht naar het beloofde land, het Koninkrijk van God. Dat is
geen bestaand land op de wereldbol, maar een samenleving waar het leven goed is; waar mensen
in vrede met elkaar leven, in onderlinge solidariteit en gerechtigheid. Terwijl we daarheen
onderweg zijn, proberen we nu al te leven alsof we er zijn. De gemeente als oefenplaats voor een
goddelijk leven. Op die manier is het beloofde land er al, ook al zíjn we er nog niet. Het is een
trektocht die we alleen samen kunnen maken, want in je eentje kun je moeilijk een samenleving
vormen. Bovendien kun je elkaar onderweg bijstaan, moed inspreken en tot voortgang manen.
Met welke diersoort zou u onze gemeente willen vergelijken? Zijn er diersoorten waaraan we
naar uw idee een voorbeeld kunnen nemen? Welke kenmerken hebben die dieren die u ook graag
in de gemeente zou zien? Volhardend als pinguïns, ijverig als bijen, speels als chimpansees,
kijkend naar vergezichten zoals giraffen.
Zo fantaserend over de gemeente in vergelijking met dieren, krijgen we een beeld van wie we als
gemeente willen zijn. Welke eigenschappen vinden we belangrijk? Waar zouden we nog aan
moeten werken? Waar willen we naartoe? Dat zijn vragen waar we ook al op een andere manier
mee bezig zijn geweest, bijvoorbeeld op de huissamenkomsten in het voorjaar en in de dienst van
3 september. Het zijn vragen die steeds met ons mee blijven reizen, want als gemeente zijn we
altijd onderweg, ons oefenend in het veelbelovende leven.
Carolien Cornelissen
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Jeugdpagina
Hallo allemaal!
Op 3 september zijn wij gestart met het nieuwe seizoen van de kinderdienst! Ook al zijn we op dit
moment niet met veel kinderen, het is toch weer erg gezellig.
Kars, Julie en Cornelis waren er op 3 september en we hebben meegedaan met het thema van de
kerkdienst "bouwen aan de toekomst". Wij hebben onze bakstenen niet alleen volgeschreven met
tips en ideeën, maar we hebben ze ook meteen ingekleurd en er opvallende plaatjes van
gemaakt. Onze bakstenen zijn meegenomen met de bakstenen van de andere jeugdgroepen en
die van de gemeenteleden, dus jullie kunnen ze vast nog wel eens ergens terugzien en lezen wat
wij hebben opgeschreven.
We gaan nu mee naar het gemeenteweekend in Schoorl en daarna hebben wij op 29 oktober en
12 november weer kinderdienst in de kerk.
Vanaf 26 november is er wekelijks kinderdienst tot aan kerstavond. We gaan dan oefenen voor
het kerstspel en er is aandacht voor de adventstijd.
Als jullie denken dat jullie vriendjes of vriendinnetjes, buurkinderen, kleinkinderen hebben in de
leeftijd van 6 - 12 jaar die het leuk zouden vinden om een keertje mee te doen met de
kinderdienst..... iedereen is welkom!
Tot gauw!
Marja, Marjon en Liesbeth

Menno Sticht 2017 nr. 5

blz. 7 van 23

Gesprekskring ‘Zo goed als nieuw’, van harte welkom!
Op donderdag 28 september jl. is de gesprekskring ‘Zo goed als nieuw’ (in de Wegwijzer
aangeduid als Gesprekskring Leidsche Rijn/Maarssen e.o.) van start gegaan. Wij hebben in deze
eerste bijeenkomst veel besproken. O.a. wat wij van de gesprekskring verwachten; naar welke
thema’s onze voorkeur naar uitgaat; Bijbelse thema’s/levensvragen; wel/niet voorbereiden en
hoeveel. Ook praktische zaken kwamen aan bod: hoe vaak, wanneer en waar wij bijeen zullen
komen. Èn belangrijk dat de kring ‘Zo goed als nieuw’ voor alle leden, vrienden en
belangstellenden van de DGU openstaat, wees welkom!
De volgende bijeenkomst is op donderdag 7 december a.s. om 20.00 uur bij zr. Anja BoegbornDam in Maarssen. Het onderwerp is hoofdstuk 2 ‘Samen eten- ja gezellig’ uit het jaarthema van
de ADS ‘Zo goed als nieuw’. Deze uitgave is bij zr. Ineke Reinhold –Scheuermann te verkrijgen en
kost 10 euro.
Tot ziens!
Namens de deelnemers van gesprekskring,
Karin van Dalen
Praktische informatie over de gesprekskring ‘Zo goed als nieuw’:
Data: donderdag 7 december, donderdag 15 februari en donderdag 15 maart.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: bij zr. Anja Boegborn-Dam
Leiding en informatie: ds. Carolien Cornelissen, ds. Anneke van der Zijpp

Voorstelling: ‘Kom naar voren!’
Op zondag 29 oktober a.s. om 14.00 uur spelen verhalenverteller Kees Posthumus en
accordeonist Juul Beerda in onze kerk een nieuwe voorstelling met de titel ‘Kom naar voren’.
Bekende en minder bekende helden en heldinnen uit de Reformatie vertellen hun verhaal aan de
hand van een origineel voorwerp uit die tijd. Met o.a. Catharina van Bora (de echtgenote van
Maarten Luther), Hans Luther (hun zoon), Menno Simons (voormalig voorman van de
Doopsgezinden) en nog vele andere personages. Zelfs de Lutherfitness komt aan bod!
Het belooft een afwisselende, muzikale voorstelling te worden ter gelegenheid van de viering van
500 jaar Reformatie.
Kaarten ad € 10,00 zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau van de Doopsgezinde Gemeente:
info@doopsgezindutrecht.nl, via tel.nr. 030-2311501 of op de dag zelf tegen contante betaling
vanaf 13.30 uur in de hal.
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=mf6CYnqzO0Y

http://www.keesposthumus.nl/home/kees-vertelt/musicals/
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Huissamenkomsten najaar 2017
In oktober worden weer huissamenkomsten georganiseerd. Dat zijn avonden rondom een thema,
waarbij leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht elkaar in hun eigen wijk
kunnen ontmoeten.
Deze keer is het thema: Zo goed als nieuw . Dit is het jaarthema van de ADS. Bij dit thema worden
bijbelse citaten, zegswijzen en spreuken gezocht. Daarover gaan we in gesprek.
U wordt van harte uitgenodigd om bij de huissamenkomsten aanwezig te zijn. Uiteraard is het ook
mogelijk om op een ander tijdstip en in een andere wijk naar een bijeenkomst te gaan.
De gastvrouw/ gastheer waardeert het als u tijdig van te voren doorgeeft of u wel of niet
aanwezig kunt zijn

Datum

Aanvangstijd

Adres

IJsselstein / Vianen
Nieuwegein /
Houten
Culemborg e.o.

Di. 24 oktober

20.00-22.00 uur

Br. en Zr. van Rooijen

Centrum

Wo. 25 oktober

20.00-22.00 uur

Zr. A. Swart

Maarssen /
Breukelen
Vleuten / Leidsche
Rijn e.o.

Do. 26 oktober

20.00-22.00 uur

Zr. Boegborn-Dam

De Bilt / Bilthoven
Lunetten
Maartensdijk e.o.

Vr. 27 oktober

10.30-12.00 uur

Br. en Zr. Wildschut
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Interview
Interview door br. Michel Smoorenburg met br. Johannes Koopen en zr. Klaske Visser: de tijd
staat niet stil. (De tiid hâldt gjin skoft)
Johannes en Klaske zijn lange tijd onze kosters geweest en woonden in de woning waar Jan en zijn
vrouw nu wonen. Johannes wordt door mij erg gemist en komt over als een wijze, vriendelijke
maar soms lekker eigenwijze Fries. Ik genoot daar altijd erg van. Zijn lach en zo ook die van Klaske
zullen velen zich nog wel herinneren uit de tijd dat ze hier werkzaam waren. Het was voor mij niet
mogelijk om even een kopje koffie te gaan doen in het Friese Workum en daarom hier een klein
verslag van hun belevenissen.
Doen jullie nog wat in de plaatselijke Doopsgezinde Gemeente?
Het is altijd fijn om te horen, dat iemand van de DGU ons mist. Klaske en ik zijn 16 jaar koster van
de Gemeente geweest. We wonen nu echter al weer 13 jaar in Workum. We doen veel voor de
plaatselijke DG Workum in samenwerking met DG Hindeloopen. Klaske is voorzitster van de
Zusterkring en ik ben secretaris van de Gemeente.
Hoe is jullie gezondheid?
We zijn nog in een goede conditie. We fietsen en wandelen elke dag. Klaske is 75 en ik word 77
jaar.
Hoe ben je in de huidige functie in jullie gemeente gekomen?
Bij gebrek aan een ander. Wij zijn de jongste leden van de Gemeente, die nog 28 leden telt.
Onze predikante, Graddie Meijer, heeft naast onze Gemeenten nog de Gemeente N.O.P. in
Emmeloord en de DG Meppel/Zwartsluis. Zo trachten we de gemeenten wat in stand te houden.
We hebben een aardig actieve Ring Bolsward, die vaak gezamenlijke programma’s organiseert.
Heb je nog leuke hobbies die je bezig houden?
Puzzelen: je moet zelf zorgen, dat de grijze hersencellen wat in beweging blijven en dat je
geestelijk een beetje bijblijft. We wonen hier rustig, geen parkeerproblemen of nog even de
gracht op om te kijken of je auto er nog onbeschadigd stond.
Wat vonden jullie mooi in een kerkdienst die jullie de afgelopen tijd hebben mee gemaakt?
Laatst hadden we een kerkdienst en vond ik het slotlied Lied 248 uit het Liedboek ‘De dag, door
uwe gunst ontvangen’ een mooi lied, vooral de melodie.
De gezondheid gaat goed. Dat betekent dus dat je als echte Fries met mij de Elfstedentocht met
de fiets kan mee rijden?
Samen de Elfstedentocht fietsen?! Dat heb je gedroomd, want we mogen wel graag fietsen maar
langer dan 50 km doe ik niet meer. Het moet wel leuk blijven.
Wij lezen tussen haakjes nog steeds de Menno-Sticht, dus we blijven wat dat betreft bij met het
reilen en zeilen van de DG Utrecht.
Br Michel Smoorenburg
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Impressies vanuit het Gemeenteweekend 2017 DGU
Schoorl was als vanouds mooi en bosrijk. Dopersduin was als vanouds gastvrij en goed om te
vertoeven. Met rond vijftig leden, vrienden en kinderen van de DG Utrecht kwamen we bijeen in
het weekend van 30 september/ 1 oktober; jongeren en enkele ouders met kinderen waren de
vrijdagavond daarvoor al gearriveerd. Als thema werd door de voorbereidingscommissie gekozen
voor het bekende ADS-thema: 'Zo goed als nieuw'. Vanuit diverse invalshoeken werd dit
onderwerp benaderd en uitgediept.
Ter introductie werd het bijbelverhaal over de tollenaar Zacheus als toneelstuk opgevoerd, waar
de wapenrusting Gods uit de Efezebrief hoofdstuk 6 met de losse pols door heen was geklutst.
Zacheus zat als belastingambtenaar in dienst van de Romeinen natuurlijk goed fout, maar door
Jezus te gaan ontmoeten werd hij langzamerhand zo goed als nieuw. Daartoe had hij wel wat
munitie nodig: een gordel van waarheid om z'n middel, sandalen van vrede aan z'n voeten, een
zwaard vol van heilige Geest, een schild van geloof, een harnas van gerechtigheid en een helm
van de verlossing. Na dit alles uit handen van Paulus himself ontvangen te hebben stond hij daar
voor ons met respectievelijk een riem om zijn middel gebonden, kleurige pantoffeltjes aan zijn
voeten, een lichtgevend zwaard in zijn rechterhand, een houten snijplank in zijn linkerhand, een
lichtgevend hesje aan zijn bovenkant en een vergiet op zijn hoofd. Zo goed als nieuw.
Daarna volgden de activiteiten elkaar naadloos op. Er werd gepraat, gelachen, gespeeld,
gewandeld en gezamenlijk gegeten. Soms waren we ernstig, dan weer speels en creatief. Mogelijk
kunt u het zich moeilijk voorstellen, maar zaterdagavond hebben we in zes groepjes van elk vier
personen met één kwast (!) (levens)bomen geschilderd. Elk van de vier personen aan de tafel
hield met één hand een ijzerdraadje vast dat aan de verfkwast was vastgemaakt. De doeken
bleven niet lang groot, wit en leeg, al vereiste het heel wat overleg en bereidheid tot
samenwerking om überhaupt ook maar één tak met blaadjes op het doek te krijgen. Veel uitingen
van het zgn. pointillisme waren het resultaat. Er kwamen boomhutten, jakobsladders, trapjes naar
de hemel, vogeltjes en bomen met blauwe armen te voorschijn.
Deze ruimte is te klein om alles te beschrijven, ik noem hier nog alleen de slotzang van de
afsluitende viering. We zongen in canonvorm het lied 'Sjaloom naar elkaar', waarin we werden
begeleid door een klarinet (groep 1), een dwarsfluit (groep 2) en een piano (groep 3). Eerst
zongen we het lied uit één mond, daarna gingen we los als canon. Het resultaat was schitterend,
vond ik, van drie kanten kwam er een daverend sjaloom naar elkaar te voorschijn. Ik keek rond en
moest enerzijds lachen om de ijver waarmee elke partij z'n muziekregels probeerde vast te
houden tegen de noten van de andere partijen in. Anderzijds voelde ik een diepe ontroering over
het feit dat zoveel verschillende mensen zich zo verbonden voelden met elkaar, dat ze dit elkaar
vanuit de grond van hun hart toezongen: 'Wij wensen elkaar dat God ons bewaart: Sjaloom,
sjaloom'. Er was een stukje hemel naar beneden gevallen, en wij zaten er middenin.
Anneke van der Zijpp
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Een Franciscaanse zegen
Gisteren, zondag 17 september, vroegen verschillende mensen naar de tekst van deze zegen. Dan
is het wel zo gemakkelijk om ‘m een keer in Mennosticht op te nemen. Vast en zeker bestaan er
andere versies van deze zegen. Ik heb ‘m vertaald en bewerkt van de versie die de MWC heeft
toegestuurd bij de materialen voor de vredeszondag. De Engelse versie staat op hun website.
https://www.mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/peace_sunday_2017_-_en_final.pdf
Een Franciscaanse zegen
bewerking die is uitgesproken op de Vredeszondag 17 september 2017
Moge God ons zegenen met ongemak
ten opzichte van gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties,
opdat wij vanuit de diepte van ons hart mogen leven.
Moge God ons zegenen met woede
over onrecht, onderdrukking en uitbuiting van mensen,
opdat wij mogen werken voor Gods gerechtigheid,
Gods vrijheid, Gods vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
die wij huilen omwille van wie lijden
door pijn, honger, oorlog of buitensluiting,
opdat wij onze hand mogen uitstrekken tot troost
en zo pijn mogen veranderen in vreugde.
Moge God ons zegenen met dwaasheid
om te geloven dat wij een verschil kunnen maken in deze wereld,
opdat wij kunnen doen
waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
De zegen van God – Vader, Zoon en heilige Geest zij met ons,
met hen die ons lief zijn,
en met hen voor wie wij bidden,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen

Carolien Cornelissen
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Stage bij de DGU gedurende het komende jaar
Dit seizoen mag ik in onze gemeente de stage lopen die hoort bij de opleiding Geestelijke
Begeleiding van het Titus Brandsma-Instituut. Het TBI is een instituut dat zich richt op de studie
van spiritualiteit in de breedste zin van het woord, waarbij “alle onderwijsactiviteiten voortvloeien
uit en worden gedragen door wetenschappelijk onderzoek”. Geen vage toestanden dus, geen
hocus-pocus.
Wat ik aan het leren en aan het oefenen ben, is om mensen door middel van gesprekken te
helpen op hun geestelijke weg. Samen kijken en zoeken, je bewust worden van jouw eigen
diepste wezen, van Gods onzichtbare werking in jouw leven, in jouw leven van alledag.
Gesprekken over de grote levensvragen, over zingeving, over bidden, over jouw relatie met dat
grote Geheim dat we vaak God noemen. Gesprekken over jouw geloofsleven, ontluikend,
springlevend of dor. Samen verkennen wat in jouw ziel aanwezig is, over jouw relatie met jezelf,
met de ander en met God.
Mijn stage zal dus voornamelijk bestaan uit het (leren) voeren van gesprekken, zoals ik in
Nijmegen geleerd en geoefend heb. Waren het in Nijmegen, tijdens de praktikum-lessen, vooral
eenmalige gesprekken die besproken en bekeken werden, tijdens de stage is het de bedoeling
met één en dezelfde persoon meerdere gesprekken te voeren. Zo wordt ook een proces
zichtbaar, iets waarvan ik veel kan leren.
Naast de individuele gesprekken ben ik ook benieuwd wat er in een groep gebeurt als je op deze
manier met bijv. teksten of levensvragen aan de gang gaat. Ik denk dan aan het in gesprek gaan
rondom spirituele teksten. Dat kunnen Bijbelgedeelten zijn, maar dat hoeft niet. Inspirerende
teksten vanuit andere religies, gedichten of bijv. teksten van Dag Hammarskjöld of Etty Hillesum
bieden ook een rijkdom aan gespreksstof. In die bijeenkomsten geen exegese of bijbelstudie sec,
maar ook altijd de link met jezelf, jouw relatie met de ander en jouw relatie met God (of hoe je
dat ook maar wilt noemen). Geen pasklare antwoorden, maar een samen zoeken. Niet alleen het
verstand, maar ook het hart en de ziel. En altijd met beide benen op de grond, dopers als we zijn.
Vanuit de gemeente is mijn contactpersoon ds. Carolien Cornelissen, vanuit de opleiding word ik
begeleid dmv supervisie-gesprekken.
Heeft u vragen, wilt u graag een reeks gesprekken voeren (ongeveer 4 tot 8 gesprekken) of heeft
u interesse in het meedraaien in een groep: laat het me weten! Dan kijken we wat, wanneer en
hoe.
Nanja ter Brake-Vermond
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Doe mee met het Edukans Schoenmaatjesproject
De afgelopen jaren hebben we als gemeente vaak meegedaan met het schoenmaatjesproject van
Edukans. Dat was vorig jaar ook weer een groot succes! Het idee is: Kinderen en volwassenen in
Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
kinderen in ontwikkelingslanden. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.
Dit jaar willen we met de DGU graag weer meedoen aan dit mooie project. De Commissie
Maatschappelijke Zorg heeft het idee opgevat om ook een knutselmiddag te organiseren om
daarin samen met andere gemeenteleden je schoenendoos te versieren. Dit lijkt ons leuk, omdat
het zo nog meer een gezamenlijk project wordt van de hele gemeente.
De knutselmiddag vindt plaats op: zondag 26 november na de dienst (om 11:30 uur). Iedereen is
van harte welkom! Mocht je nog leuke knutselspullen thuis hebben: neem ze mee, dan kunnen
we die ook gebruiken. Overigens kunt u natuurlijk ook nog steeds uw schoenendoos thuis
versieren. 
Het wordt vast een gezellige knutselmiddag!
Tot ziens en hartelijke groeten,
Tjarda Brouwer
Voorzitter Commissie Maatschappelijke Zorg
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Huwelijk Margit en Jasper
Het huwelijk is meer, dan de liefde voor elkaar
Het is een roeping in deze wereld,een verantwoordelijkheid voor de toekomst.
Een toekomst die nu nog niet zichtbaar is, maar die jullie zichtbaar kunnen maken
Door jullie liefde en trouw voor elkaar

.
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Verslag Kerken Kijken
26 augustus. Het was een mooie zaterdag. Op de gracht was het druk, net als beneden aan de
gracht. Het was ‘Down Under’, of wel, de werfkelders waren open en te bezichtigen. Zoekende
mensen kwamen langs, stopten even bij onze kerk, keken verbaasd, vroegen of zeiden “Niet
hier??”. En dan bedoelden ze het Festival Oude Muziek. De kerk stond op de verkeerde plaats
volgens hun kaartje en de muziek was ook niet wat en waar ze het verwachtten. Bij ons klonken
onder meer de vrolijke klanken uit de Sound of Music. En dan gingen ze na een ‘hartelijke dank’
verder, omdat wij ze hadden uitgelegd waar ze wel moesten zijn.
Velen kwamen wel naar binnen, keken even rond in de hal en verdwenen dan de kerkzaal in om
er na een tijdje uit te komen met de opmerking: “wat een fijne ruimte” of “wat zit het hier heerlijk
rustig”. Zo ook een echtpaar uit Arnhem: “Wordt deze kerk echt nog als kerk gebruikt?”. Ze
vertelden dat Arnhem een streekgemeente is, weinig jonge aanwas heeft en luisterden, bijna
jaloers, naar de activiteiten bij de DGU .
Er kwamen twee dames: “Even kijken…, een van mijn voorouders was doopsgezind” en toen ze de
kerkzaal uit kwamen, doken ze in de boeken en vroegen of er ook iets te lezen viel over Münster.
Het verhaal was dat die voorouder in een kooi gevangen had gezeten in die stad…. Haar verslag
staat in het logboek.
Er kwam een man binnenrennen met een 20-eurobiljet in zijn hand. Of wij dat konden wisselen?
Dat konden wij wel, maar dan moest hij even wachten tot wij onze goed verstopte beurzen
tevoorschijn gehaald hadden. “Niet nodig!” en hij stopte zijn biljet handig in ons offerblok. Hij
vertelde dat hij uit Canada kwam waar zijn ouders na de watersnoodramp naartoe geëmigreerd
waren. Met grote verbazing luisterden wij naar zijn verhalen, waarin hij vertelde dat in hun
Mennonitische gemeente het vervoer nog steeds per paard en wagen gaat, de meisjes
traditionele kostuums dragen, de kinderen naar speciale scholen gaan en het geloof zeer
behoudend is. We hadden graag meer willen weten, maar hij moest verder.
Het was niet de enige buitenlander. Een van de eerste bezoekers kwam uit Australië, meteen
daarna een Oekraïense, daarna volgden veel Spaans sprekenden, die wij jammer genoeg niet te
woord konden staan. Volgend jaar ook een Spaanse beschrijving? De Duitsers en Belgen hadden
gelukkig nergens moeite mee.
Over het algemeen voelden de bezoekers zich welkom en bedankten de gidsen bij het afscheid.
Ook de gidsen hadden het goed met elkaar. Wel vonden we het jammer dat bijna niemand naar
de gemeentezaal ging om de quilts te bewonderen. Reden: een andere keer misschien. Er was
buiten ook nog zo veel te zien en te doen.
Tuut Verloop
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Typisch doopsgezind? Een zondag in de Doopsgezinde kerk te Schagen
De Doopsgezinde kerk in Schagen ziet eruit als een kerk – typisch doopsgezind? Nee, dat niet,
want het is geen schuilkerk, maar een voormalige gereformeerde kerk. Een mooie ruimte, met
prachtige kerkenraadsbanken die deze ochtend niet gebruikt worden, behalve voor oude bijbels.
Eenvoudige glas-in-loodramen. Verder zie ik spaarlampen! En een beamer.
We worden heel hartelijk ontvangen - typisch doopsgezind? Dat denk ik wel. Ook in de dienst
worden wij, ‘gasten uit Utrecht’, apart welkom geheten. De meeste kerkgangers zijn 70+,
sommigen hebben moeite met het volgen van de liederen op het scherm, voor hen is een map
met liederen beschikbaar. Een liedboek wordt niet gebruikt.
Angst voor moderne apparatuur is er dus niet, ook niet bij ds. Wieteke: zij gaat de dienst op een
podcast zetten, voor op de website!
Er is niet echt een kerkenraad, maar een vriendelijke man heet iedereen welkom en kondigt de
predikant aan als: Wieteke (geen achternaam). Mensen in de kerk praten terug of corrigeren.
Ze begint de dienst met Psalm 34: 12-18; en houdt een inleiding over lange bijbelteksten, daar wil
ze vanaf. Dan gaat ze voor in gebed: “Goede God, zie hoe we hier binnenkomen….”. En prompt
komen er twee laatkomers binnen. Typisch doopsgezind? – ik vind van wel, dat gebeurt bij ons
ook nogal eens, ik was dat niet gewend in de hervormde kerk waar ik vandaan kwam.
De bijbellezingen (Jes. 41: 17-20 en 1 Petrus 3: 8) zijn vandaag dus kort. Bijzonder is dat Wieteke
van der Molen de gemeente er actief bij betrekt, want na de lezing zal ze terugvragen wat
mensen opgevallen is, of wat ze geraakt heeft. Dat werkt heel goed, er komt veel respons.
De preek gaat over het bewaren van de vrede in een wereld, die eisen stelt aan jou als christen,
zonder die eisen aan zichzelf te stellen.
Er is geen stilte na de preek, het orgel zet meteen in (typisch doopsgezind??).
De dienst begon om 10 uur, en wordt voor 11 uur afgesloten (typisch doopsgezind? ja toch?), het
slotlied is (hoe kan het ook anders): Vrede wens ik je toe.
De collecte is voor de eigen gemeente. We moeten even zoeken, er staat niemand met een
collectezak, het blijkt dat we onze donatie in een hangend geldbakje kunnen deponeren.
De wand achterin de zaal klapt als een harmonica open, en ziedaar: koffie met koek! (typisch
doopsgezind? – zeker wel als het om gastvrijheid gaat). We raken makkelijk aan de praat.
Hier is om de week dienst, de andere zondag is een viering in Medemblik. Dit is een kleine
gemeente, het was nu vol met 23 bezoekers (!!), er bestaat een zuster- en een broederkring, en
een bijbelkring. Er zijn (dus) weinig jongeren…, en er is (dus) niet echt een groep voor jongeren….
Willy van Viegen

.
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Op weg naar het beleidsplan DGU 2018-2022
In de huissamenkomsten van voorjaar 2017 hebben de gemeenteleden (en vrienden) de
gelegenheid gehad met elkaar te praten over de toekomst van de DGU. Fundamentele begrippen
als geloof, liefde, bijbel, verbondenheid, vrede en dienstbaarheid kwamen daar naar voren. In de
zondagsdienst van 3 september jl. heeft de gemeente nogmaals de gelegenheid gekregen in
groepsgesprekjes te praten over de volgende twee vragen:
1. Als gemeente hebben we in de huissamenkomsten onder meer het verlangen uitgesproken
om dienend in de wereld te staan. Wat betekent het om als gemeente dienend in de wereld te
staan? Welke dromen delen we met elkaar voor de toekomst?
2. Waarvan krijg je energie als je denkt aan de gemeente, en jouw rol daarin - wat inspireert jou,
wat geeft je moed, wat geeft je vertrouwen? Denk aan dingen die we al doen, denk ook aan
mogelijke dingen die we kunnen gaan doen...
De gelegenheid om op deze wijze met elkaar te spreken over geloof en praktische zaken
daaromheen, werd door velen zeer op prijs gesteld. “Zoiets is voor herhaling vatbaar”, was een
herhaaldelijk gehoorde uitspraak. De gemeente blijkt duidelijk op zoek te zijn naar haar identiteit,
blijkend uit de enorme hoeveelheid opmerkingen op de uitgedeelde bakstenen die met elkaar het
fundament van de gemeente moeten vormen. Binnen de grote verscheidenheid aan genoemde
punten kwam toch wel een zekere eenheid naar voren: De DGU is een oefenplaats van je
Christelijke geloof. In de DGU heerst bezieling, het is een plek waar je mag zijn, er is
geborgenheid, warmte, gemeenschap. Van daaruit willen we iets doen met elkaar en dienend in
de wereld staan. De zondagsdienst blijft een belangrijk moment; regiobijeenkomsten zijn heel
mooi, maar op zondag komt de gehele gemeente bij elkaar. Vrede en gerechtigheid behoren bij
de doperse identiteit.
Samenvattend was voor de voorbereidingscommissie de kernboodschap van 3 september: Wij
willen als Gemeente een oefenplaats zijn om als gemeenschap (familie) Gods weg van vrede en
gerechtigheid samen te zoeken en te bewandelen. Door het in gesprek blijven met elkaar over je
geloof en over de daaruit vloeiende daden zal de identiteit van de Gemeente meer gedefinieerd
worden en ontwikkelt zich duidelijker een levenshouding waar je staat in de maatschappij en in
de wereld en hoe je je opdracht om deze te dienen zo goed mogelijk kunt (blijven) vervullen.
Naast de inbreng van de leden en vrienden op 3 september heeft de voorbereidingsgroep nog
een drietal brieven ontvangen van betrokken gemeenteleden over hun ideeën over aspecten van
de gemeente in het kader van een nieuw beleidsplan. Deze neemt de voorbereidingsgroep mee in
de verdere uitwerking van de plannen.
Mochten leden of vrienden zich nog geroepen voelen opmerkingen kenbaar te willen maken aan
de voorbereidingsgroep, dan blijft daarvoor de gelegenheid bestaan. Stuur een e-mail naar
beleid@doopsgezindutrecht.nl of spreek een van de commissieleden aan op zondagen of andere
bijeenkomsten.
De voorbereidingsgroep voor het beleidsplan heeft aan de kerkenraad voorgesteld om in de
najaarsvergadering op 12 november a.s. een korte presentatie te geven over de stand van zaken
en in het begin van 2018 een extra ledenvergadering te wijden aan het nieuwe beleidsplan,
waarin alle leden en vrienden hun commentaren en vragen kunnen laten horen over het tegen
die tijd voorgelegde plan.
De voorbereidingsgroep nieuwe beleidsplan: Atte Bootsma, Tjarda Brouwer, Carolien Cornelissen,
Laura Henderson, Han van der Laag, Jan Niemantsverdriet, Anneke van der Zijpp
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Onzekere tijd voor het Stiltecentrum
Hierbij een klein verslag van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.
Met alle vernieuwingen die het winkelcentrum Hoog-Catharijne ondergaat, hebben we als
bezoekers geen idee voor welke uitdagingen de winkeliers staan. Dat geldt niet alleen voor het
verhuizen van de oude naar de nieuwe locatie, maar ook om de verkoop zo kort mogelijk te
onderbreken. Het Stiltecentrum zal niet verhuizen, immers, de kapel en naastliggende ruimten
zijn privé-eigendom van de Zusters van de Eucharistie.
Vorig jaar al gonsde het dat PAX zou gaan verhuizen en opeens gebeurde dat op 31 maart.
Vanaf die datum zat er niemand meer in de receptie van het pand om de kapel op weekdagen te
openen en toezicht te houden. Om die reden heeft het bestuur besloten in april het Stiltecentrum
niet open te stellen. Om de organisatie tot het verkrijgen van toegang tot het pand door de
vrijwilligers goed te organiseren, bleven we ook in mei gesloten.
Beperkte openstelling
Na Pinksteren konden we gelukkig weer open gaan. Vanwege het kleine aantal vrijwilligers
besloten wij de dagelijkse opening te concentreren op dinsdag en woensdag. Vrijwilligers komen
nu al om 10:00 uur om de kapel open te stellen voor de vele bezoekers die daar om hun
moverende redenen komen. Pas na 15:30 sluiten zij het pand weer af. Op beide dagen gaan
gelukkig de Middagpauzevieringen door om 12:45, dankzij de inzet van voorgangers van vele
kerken.
Echter, onze toekomstige openingstijden zijn onzeker geworden. In augustus is de passage voor
het pand eenzijdig afgesloten. Vanwege wijzigingen op Hoog-Catharijne is het vinden van het
Stiltecentrum nog minder makkelijk geworden.
We weten nog niet wanneer we onze deuren moeten sluiten vanwege de niet te vermijden
verbouwing van Hoog-Catharijne. We zetten ons in om de Middagpauzevieringen zolang mogelijk
door te laten gaan. Wilt u samen met ons daarvoor bidden.
Het huidige zoek-zoek-plaatje om naar het Stiltecentrum te komen: Vanuit het station lopend bij
de winkel van Blokker rechtsaf en bij de delicatessenwinkel linksaf, Godebaldkwartier 74.
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Personalia

Verschijningsdata Menno Sticht
Let op kopij voortaan uiterlijk op vrijdag aanleveren! Dus 2 dagen eerder dan normaal.
Nummer

Inleverdatum kopij

Rapen *

Verschijningsdatum

6 /2017

10 november

23 november

25 november

1 /2018

26 januari 2018

8 februari

10 februari

2 / 2018

9 maart

22 maart

24 maart

3 / 2018

4 mei

17 mei

19 mei

4 / 2018

22 juni

5 juli

7 juli

5 / 2018

10 augustus

23 augustus

25 augustus

* 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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Algemene informatie Doopsgezinde Gemeente Utrecht
KERKGEBOUW:

Oudegracht 270, 3511 NV Utrecht
030 - 231 15 01
Dit is ook het postadres voor de kerkenraad en de redactie van Menno Sticht.
PREDIKANTEN:
Ds. A. van der Zijpp
Ds. C. Cornelissent
Indien u de predikanten niet kunt bereiken, belt u dan voor dringend pastoraat naar:
br. T. Bakker of een ander kerkenraadslid. U kunt hen ook bellen wanneer u vervoer naar de
kerk nodig heeft.

KOSTER:
Dhr. J. (Jan) van Strien. 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
(voorzitter)
Zr. A. van Terwisga
(secretaris)
J. Niemantsverdriet
(penningmeester)

e-mail: voorzitter@doopsgezindutrecht.nl
e-mail: secretaris@doopsgezindutrecht.nl
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:
Email: mennosticht@doopsgezindutrecht.nl
Zr. Hermine ten Cate, zr. Willemien Winkel, br. Michel Smoorenburg en br. Eddy van den End.
REDACTIE NIEUWSBRIEF:
Br. Michel Smoorenburg en br. Eddy van den End, e-mail: nieuwsbrief@doopsgezindutrecht.nl
Het volgende nummer van Menno Sticht verschijnt op 25 november 2017.
De kopij, digitaal aangeleverd per e-mail in ‘platte tekst,’ (d.w.z. zonder opmaak) dient uiterlijk te
zijn ingeleverd op vrijdag 10 november 2017 om 17.00 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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