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Voorwoord
Wie schrijft die blijft!
Voor je ligt het jaarverslag van de EUG Oekumenische Studentengemeente over de jaren
2009 en 2010. Drukke en dynamische jaren voor de EUG, zowel achter de schermen als
in het openbaar. Het zijn de jaren waarin we begonnen zijn met het uitgebreid verbouwen van onze gemeente, het vinden van onze rol als wijkgemeente in de PGU, met het
aantrekken van nieuwe pastores. Maar ook jaren waarin, ondanks alles, de zondagse
vieringen gewoon doorgingen. Waarin we de indrukwekkende theaterviering As I Left My
Father’s House konden meemaken.
Het is goed om dat weer eens allemaal op een rijtje te zien. Zodat we ons weer even
realiseren hoe het ook allemaal weer was. Het is een gelegenheid om iedereen die minder dicht op de bestuurlijke zaken zit weer eens uit te leggen hoe het ook alweer allemaal in elkaar zit met de EUG als wijkgemeente van de PGU, en met het IPSU. Om de
hoogtepunten en dieptepunten weer even langs te laten komen. En tot slot is een jaarverslag een mooi medium om allerlei details in een bredere context te plaatsen.
Hopelijk beleef je als lezer veel plezier aan dit jaarverslag. Misschien lees je het vers van
de pers in de zomer van 2011, als we net met onze twee nieuwe gemeentepastores op
EUG-weekend zijn geweest. Of misschien in de lente van 2014, als we al flinke stappen
hebben gezet in ons proces van gemeentevorming. Of misschien diep je het op een winterdag in 2025 op uit het archief, als we net een nieuwe kerk hebben laten bouwen omdat we uit de Janskerk gegroeid zijn. Hopelijk vervult deze blik in de wereld van de EUG
je met warmte.

Bart Bos
Voorzitter dagelijks bestuur
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Bestuur en organisatie
De fundering is gelegd: de EUG in
een nieuwe structuur
Sinds 1 januari 2010 is de integratie van
de EUG als wijkgemeente in de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) voltooid.
Het Utrechtse studentenpastoraat is sinds
juni 2008 georganiseerd in het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat
Utrecht (IPSU). In november 2010 is ook
de Holy Trinity Anglican Church Utrecht
tot het IPSU toegetreden. De bedrijfsstructuur en relatie tussen de EUG, het
IPSU en diverse andere gemeenten en
kerken in Utrecht staan weergegeven in
het schema op pagina 5.
Zoals gezegd is de EUG nu een wijkgemeente van de PGU, maar wel een aparte,
omdat we niet aan een geografische wijk
gebonden zijn. Het betekent concreet dat
we zitting hebben in de Algemene Kerkenraad van de PGU, meedoen met de actie Kerkbalans (de organisatie van een
aantal kerkgenootschappen rond de kerkelijke bijdrage) en met diverse andere
PGU-activiteiten. We hebben geprobeerd
hieraan actief deel te nemen, maar er is
veel tijd gaan zitten in het intern orde op
zaken te krijgen. Hierover later meer.
De bestuursstructuur van de EUG is niet
veel veranderd: de EUG wordt geleid door
de EUG-raad, die fungeert als kerkenraad
en is opgebouwd uit afgevaardigden van
de diverse werkgroepen. De EUG wordt
bestuurd door het dagelijks bestuur (DB),
dat fungeert als moderamen (dit is de
protestantse kerkordelijke term voor dagelijks bestuur).
Naast de EUG staat het IPSU, het samenwerkingsverband waarin het studentenpastoraat in Utrecht vanuit diverse kerken
samenkomt. Naast de PGU en de EUG nemen de Doopsgezinde Gemeente, de Remonstrantse Gemeente en de Evangelisch-Lutherse gemeente hieraan deel. De
EUG heeft vanuit de PGU als speciale opdracht het verzorgen van oecumenisch

studentenpastoraat gekregen. De EUG
heeft die rol niet exclusief – ook andere
wijkgemeenten zijn uitgenodigd om activiteiten voor studenten op te zetten, die
worden gecoördineerd binnen het IPSU.
Het resultaat van dit alles is dat de EUG is
veranderd van een studentengemeente
waarin ook niet-studerenden actief zijn,
naar een wijkgemeente voor alle leeftijden, met een speciale opdracht richting
studenten. Het verschil lijkt subtiel, maar
is wel belangrijk, want het geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een pastor
voor de EUG als wijkgemeente aan te
stellen die los staat van het studentenpastoraat.

De draad oppakken: op zoek naar
een gemeentepastor
Als de fundering staat, kun je het huis
gaan bouwen. Dat is een dankbaar proces
dat wel veel tijd en energie kost. We hebben als DB de afgelopen jaren kunnen
bouwen op het vele, minder dankbare
werk dat onze voorgangers hebben verricht! Al sinds 2007 hebben we gesproken
over of en hoe we een eigen (parttime)
gemeentepastor zouden kunnen aanstellen. Dit riep de vraag op naar de gewenste
identiteit en achtergrond van deze pastor. Dat had veel voeten in de aarde,
waardoor er tot 2010 nog geen schot in
de zaak kwam.
Omdat er nog protestantse, remonstrantse, lutherse en doopsgezinde pastores via het IPSU aan de Janskerk verbonden bleven, gingen de gedachten
aanvankelijk vooral uit naar een katholieke pastor, indien te vinden. Hoewel de
Rooms-Katholieke Kerk op het laatste
nippertje besloot om toch niet in het IPSU
mee te doen, zag het ernaar uit dat deze
kerk nog wel aan de ‘vierplek’ in de Janskerk wilde blijven meewerken. Henk
Bloem hield toestemming om af en toe bij
ons voor te gaan.
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Remonstants

Voor onze wijkregeling, noodzakelijk voor
de PGU, hadden we daarom in 2008 een
tekst geschreven waarin we onszelf (met
een beroep op ordinantie 2-18 van de kerkorde) een heel bijzondere status toekenden: ‘een gemeente in bijzondere, missionaire, diaconale en pastorale
omstandigheden’. Daarnaast hadden we
deze bepaling: ‘Een te benoemen pastor
moet lid zijn van de PKN of een kerk waarmee de PKN een bijzondere betrekking
onderhoudt.’ Wij interpreteerden dit zo
dat daar, gezien onze bijzondere status,
ook een priester onder zou kunnen vallen.
In de eerste helft van 2009 intensiveerden
we de pogingen om onze wijkregeling
door de hogere regionen van de PKN
goedgekeurd te krijgen. Daartoe schreven
wij de notitie Ruimte waar het Licht kan
komen, waarin wij onze bijzondere status
toelichtten. In juni 2009 hadden we op
basis van die notitie een gesprek met een
landelijk adviesorgaan van de PKN. Dat
adviesorgaan kwam in september met een

Luthers

Holy Trinity
(Anglicaans)

advies, waarin ze veel begrip toonde voor
onze situatie. Zo stelden ze dat iedere
EUG’er, wel of geen lid van welke kerk
dan ook, binnen de EUG volop mag ‘participeren aan alle leidinggevende en organisatorische verantwoordelijkheden binnen de gemeente’. Daarin zagen ze geen
probleem. Alleen onze wens om een katholieke gemeentepastor aan te mogen
stellen werd afgewezen: dát zou (landelijk
bezien) de oecumenische verhouding tussen de Protestantse Kerk Nederland en de
Rooms-Katholieke Kerk bruuskeren.
Na nog wat correspondentie kwam deze
zaak stil te liggen – we hebben dus nog
steeds een concept wijkregeling. Diverse
pogingen om ondertussen alvast een katholiek priester te vinden die heel af en
toe bij ons kan voorgaan (Henk Bloem
heeft daar vrijwel geen tijd meer voor)
hadden geen succes. Zo neigden we er
steeds meer toe om dan maar een protestant te gaan zoeken.
De belangrijkste voorwaarde voor het

Ook niet-studenten
Ook hun eigen
gemeenteleden

Bedrijfsstructuur EUG en IPSU
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kunnen aanstellen van een gemeentepastor is dat er voldoende geld binnenkomt.
In 2010 zijn we gestart met het systeem
van toezeggingen, dat wil zeggen dat
mensen vooraf toezeggen hoeveel ze zullen bijdragen, zodat er een goede schatting van de inkomsten gemaakt kan worden. Op basis van deze toezeggingen
bleek het mogelijk om een pastor voor
0,6 fte aan te trekken. Het proces hiervoor is begin 2010 in gang gezet, eerst
met het formeel openen van een vacature
door de PGU en daarna met het instellen
van een beroepingscommissie (sollicitatiecommissie). Deze commissie, bestaande uit Mirjam Boers, Bart Bos (voorzitter), Jan Bots, Wies Stael-Merkx,
Nelleke van Maaren en Kees Wijnen (gast
vanuit de PGU), is in de lente en zomer
van 2010 druk geweest met het voeren
van gesprekken en beluisteren van diverse kandidaten. Uit dit proces is uiteindelijk een unanieme voordracht gekomen, die vervolgens is goedgekeurd door
de Algemene Kerkenraad van de PGU en
door de EUG-raad: onze huidige gemeentepastor ds. Harry Pals! Harry is
eind 2010 beroepen, heeft het beroep
geaccepteerd en is inmiddels begonnen
als gemeentepastor bij de EUG.

Het werk gaat gewoon door:
gastvoorgangers en interimoplossingen
Het bouwen van een huis is leuk, maar tijdens de verbouwing gaat het werk gewoon door. We zijn blij dat in de periode
tot de aanstelling van onze gemeentepastor er elke zondag een viering van de EUG
is geweest. Naast de pastores uit de kerken waarmee we in het IPSU samenwerken (Jasja Nottelman, Heine Siebrand,
Christiane Karrer en Alex Noord) was er
een keur aan gastvoorgangers. Vaak oude
en minder oude bekenden (Cees van
Steenis, Bert Rutgers, Tejo van der Meulen, Marieke Milder, Seintje Bos, Thea
Peereboom, Hélène Leijendekkers, Dick
de Jong, Tina Geels, Marja de Groot),
soms jonge talenten (Marja Doppenberg,
Franc de Ronde).

Naast de gastvoorgangers zijn nog twee
mensen op freelancebasis actief geweest
in de EUG, namelijk Marieke Milder en
Hélène Leijendekkers. Marieke heeft onder andere het activiteitenprogramma
gecoördineerd, welkomstavonden gehouden en aan Wijs bijgedragen, Hélène
heeft vooral de liturgiecommissie ondersteund en zich met het leesrooster beziggehouden.

Onverwachte mogelijkheden:
nog een pastor?
In april 2010 kwam het DB in contact met
de Stichting Providebit, een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt om
pastorale, religieuze of culturele projecten te ondersteunen, te stimuleren en te
financieren en die de rooms-katholieke
inbreng in de EUG een warm hart toedraagt. Deze stichting gaf aan dat zij bereid was de aanstelling van een roomskatholieke pastor in de EUG te
financieren.
Om meer te weten te komen over de
wensen die er binnen de EUG leven, werd
in juni 2010 de werkgroep Kans voor Katholiek ingesteld: Nelleke van der Sluijs
en Mary van Mourik. Zij hielden een enquête met als kernvraag: Hoe zie jij graag
de katholieke identiteit terug binnen de
EUG? Vele tientallen gemeenteleden (van
allerlei kleur) hebben hierop gereageerd.
Ook voor deze katholieke pastor is vervolgens een wervingsproces in gang gezet. In eerste instantie werd zowel de
mogelijkheid van een rooms-katholiek
priester als die van een pastoraal werker
opengehouden. Er werd een sollicitatiecommissie benoemd, bestaande uit Monique Heman (gast vanuit Providebit),
Mary van Mourik (voorzitter), Chris Pettersson, Jaap Rodenburg, Wies StaelMerkx, Otto Vervaart en Gea Zijlstra. In
het najaar van 2010 is met diverse kandidaten gesproken en uiteindelijk is een
kandidaat voorgedragen, die begin 2011
door de EUG-raad is goedgekeurd. Aangezien de kandidaat een pastoraal werker
was, lag het vervolgens voor de hand om
te proberen om de kandidaat in dienst te
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laten nemen bij de PGU. Eind 2010 zijn de
eerste stappen in die richting gezet en bij
het verschijnen van dit verslag is de aanstelling van Marieke Milder in deze functie een feit.

Geen reactie, was nog
geen voorkeurslid
Geen reactie, maar was
al voorkeurslid
Heeft zich eind 2009 als
belangstellende laten registreren

Verdere inbedding in de PGU:
waar staan we nu?
Vanouds kende de EUG naast studenten
slechts ‘belangstellenden’, mensen die er
na hun studententijd waren blijven hangen, dan wel pas na hun studententijd
waren binnengekomen of nooit gestudeerd hadden. Mensen die ooit op het
secretariaat in de kaartenbak terecht waren gekomen omdat ze aan een activiteit
meegedaan hadden, en/of ooit iets in de
kerk hadden gedaan. Mensen van wie in
de meeste gevallen alleen hun roepnaam
en adres bekend waren. Slechts van enkele tientallen mensen was (sinds 2005,
toen protestanten de mogelijkheid kregen
om zich als ‘voorkeurslid’ van de EUG in
te laten schrijven) alles bekend. Met het
oog op de integratie van de hele EUG in
de PGU heeft het DB in september 2009
daarom besloten een grote ledenregistratiecampagne te starten. Daaraan koppelden we een bijzondere financiële actie,
niet alleen om inkomsten voor het jaar
2009 binnen te halen, maar in het bijzonder om toezeggingen voor 2010 te krijgen. Op basis van de toezeggingen zou
het proces van het zoeken naar een gemeentepastor kunnen starten.
De EUG is een ‘wijkgemeente van bijzondere aard’. Bij ons kunnen mensen
slechts lid zijn wanneer zij zich daarvoor
aangemeld hebben. Iedereen die iets met
de EUG heeft, onverschillig of hij of zij
katholiek, protestant of wat dan ook is of
geen lid van een landelijke kerk, werd gevraagd om zijn of haar bij ons bekende
gegevens aan te vullen. Ook vroegen we
iedereen of hij of zij zichzelf ziet als lid
(meer of minder nauw betrokken) of als
belangstellende (slechts op afstand betrokken, eventueel elders meer betrokken). Daarnaast legden we mensen de
vraag voor hoe zij ingeschreven wilden
worden: als lid van wijk 1 (de EUG) in de

Heeft zich eind 2009 als
lid laten registreren

Tussenstand van het aantal
reacties op de ledenregistratiecampagne,
januari 2010.

computer van de PGU of in een apart bestand dat we maar even ‘Grave van
Solmsleden’ gedoopt hebben. Niet-protestanten kunnen als ‘lokaal lid’ bij de
PGU worden ingeschreven. Zij tellen dan
wel mee als lid van de betreffende wijk
van de PGU (dus als lid van de gemeente
die een gemeentepastor ging zoeken),
maar niet als protestant. Inschrijving bij
de PGU heeft voor ons ook praktische
voordelen: al die lokale leden kunnen
voor de EUG aan Actie Kerkbalans meedoen en het bureau van de PGU verzorgt
dat voor ons. Het is fijn dat zo veel ongebonden en katholieke leden het niet erg
bleken te vinden om eens per jaar een
envelop van de Protestantse Gemeente
Utrecht op hun deurmat aan te treffen.
In de grafiek hierboven is weergegeven
hoeveel adressen eind januari op onze
actie voor ledenregistratie hadden gereageerd. We konden geen grafiek maken op
basis van kerkgenootschap. Daarvoor zijn
er in de EUG te veel ‘gemengde paren’.
Tja, niet verbazingwekkend voor een
oecumenische gemeente...

Mensen gaan en komen
In het DB zijn in de periode 2009-2010
diverse veranderingen opgetreden. Nadat
Joep Naber eind 2008 aftrad, hebben we
gedurende de eerste helft van 2009 Marlies de Penning als tijdelijk voorzitter gehad. In januari 2010 trad Bart Bos aan als
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Het dagelijks bestuur in de
zomer van 2010.
V.l.n.r. achterste rij:
Gea Zijlstra, Jasja Nottelman,
Bert van ’t Oever; voorste rij:
Ed Schaefers, Bart Bos.

voorzitter. In mei 2009 werd Pim Kool als
eerste penningmeester opgevolgd door
Ed Schaefers. Personeelsfunctionaris Eva
Koffeman, die medio 2009 de functie van
vicevoorzitter erbij kreeg, trad eind 2009
af, nadat ons personeel in dienst van de
PGU was gekomen. Voor de meer beperkte functie die toen onder de PGUnaam van ‘kerkmeester personeel’ vacant
kwam, werd in september 2010 Auke
Schaefers-Okkens bereid gevonden. (Zij
maakt echter geen deel uit van het DB.)
Tweede penningmeester Bert van ’t Oever trad eind 2010 af. In september 2010
trad Martin Bijleveld als vicevoorzitter
toe tot het DB.

Tot slot
Terugkijkend op de jaren 2009 en 2010
kunnen we zeggen dat er veel is veranderd en ook heel veel is bereikt. Sommige
resultaten zijn heel zichtbaar, zoals de
aanstelling van een nieuwe pastor, andere
zaken meer onder de oppervlakte, zoals
het vele werk rond het opzetten van een
goede ledenregistratie. We hebben 2010
kunnen afsluiten met een nieuwe pastor,

een positief financieel resultaat en heel
veel hoop voor de toekomst.

Bart Bos en Gea Zijlstra
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In de Janskerk
Iedere zondag om 11.00 is er in de Janskerk een viering van de EUG. Gemiddeld
komen ongeveer 130 mensen samen om
hun geloof te beleven. Op hoogtijdagen
zijn er regelmatig meer dan 250. Elke
dienst wordt voorbereid door de voorganger, een liturgiecommissielid en vaak
een of meer gemeenteleden. Eens per
twee weken ondersteunt het Janskoor de
diensten muzikaal, op de andere zondagen is er een cantor, steeds begeleid door
een organist/pianist.
Sinds het vertrek van de rooms-katholieke pastores in 2007 heeft de EUG, behalve Jasja Nottelman, geen vaste voorgangers meer. Daarom gingen ook in 2009
en 2010 veel gastvoorgangers voor. In
2010 is geprobeerd om bekende gezichten vaker te laten terugkomen. Zo ontstond toch een min of meer vaste groep
voorgangers.
In de periode van dit jaarverslag werden
in de Janskerk zeventien kinderen gedoopt. Tijdens de Pinksterviering van
2009 deden drie mensen belijdenis, in
2010 niemand. Jasja Nottelman en Cees
van Steenis hebben in totaal meer dan
twintig huwelijken ingezegend in deze
periode. In 2010 overleden EUG’ers Willie
Slooff en Anton Houtepen en oud-voorzitter van de EUG Feike Boomsma.
Naast de hoogtijdagen en doopdiensten
waren er ook in 2009 en 2010 weer enkele
bijzondere vieringen en activiteiten in de
Janskerk, zoals twee vieringen voorbereid
door de tieners en een paaswake. Enkele
bijzondere gebeurtenissen worden hieronder verder uitgelicht.

Stad van Vrede
In de veertigdagentijd van 2009 lazen we
teksten rond het thema ‘de stad van
vrede’. Op weg zijn naar Pasen is op weg
gaan naar Jeruzalem, haar naam zegt het

De Janskerk

al: zij is die Stad van Vrede. We hoorden
teksten uit de profeten Jesaja en Jeremia,
uit de psalmen en uit de Openbaring van
Johannes.
In de gevangenis van Utrecht (Penitentiaire Inrichting Het Wolvenplein) werd het
thema ‘stad van vrede’ op een bijzondere
manier uitgewerkt. Ds. Folly Hemrica,
predikante en kunstenares, ging met de
gedetineerden in gesprek en nodigde hen
uit dit thema te verbeelden. De mannen
tekenden met kleine dunne pennetjes hun
stad van vrede op eierschalen. Ze vertelden elkaar wat een huis voor hen tot thuis

Tijdens de veertigdagentijd
van 2009 hing de expositie
Stad van Vrede in de Janskerk.
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maakt en hoe ze een bijdrage wilden leveren aan hun stad van vrede. Folly Hemrica
maakte foto’s van deze eierschalen. Tijdens de veertigdagentijd was een expositie van deze foto’s te zien in de Stefanuskapel van de Janskerk.

Rondom het Requiem
Op vrijdag 30 oktober 2009 om kwart
over zeven kwamen twee mensen van
middelbare leeftijd de Janskerk in Utrecht
binnen. Engelengezang kwam op hen af.
Het koor dat die avond zou zingen was
nog aan het repeteren. Ze liepen aarzelend naar binnen, keken vragend rond. Ze
zochten het dodenboek. Of ze dat al konden tekenen. Dat kon, maar pas vanaf half
acht. Om half acht klonk in een schemerige Janskerk harpmuziek. Vóór het hoogkoor, aan het einde van het looppad,
stond een tafel met daarop het Utrechts
Dodenboek. Mensen schreven daar de namen van hun overleden dierbaren in, staken een kaars aan en gingen zitten. Om
acht uur waren er ruim tweehonderd
mensen binnen.
Van achter uit het hoogkoor klonk het Introïtus van het Requiem. Meteen daarna
volgde van voorop het hoogkoor hetzelfde Introïtus, maar nu gecomponeerd
door Maurice Duruflé en uitgevoerd door
zangers en instrumentalisten. De toon
was gezet. Het woord was aan prof. Mar-

Enkele reacties van aanwezigen

• ‘Gisteravond was heel bijzonder. Op een
of andere manier is het zeer goed gelukt
een mooie combinatie van concert en liturgie te maken!’
• ‘Wat hebben we een geweldige avond
gehad. Genieten op een hele speciale
manier, namelijk zo dicht bij een stukje
hemel. Ook mochten we veel leren.’
• ‘We hebben genoten van jullie concert
Rondom het Requiem. Heel mooi!’

tin Hoondert, die alle aanwezigen welkom
heette en het kader van de avond
schetste. Hij verbond de klassieke en moderne uitvoeringen van het Requiem met
elkaar. Steeds klonk er een ander fragment van het requiem van een andere
componist uit een andere tijd, uitgevoerd
door het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken, aangevuld
met leden van het Janskoor van de EUG.
Tijdens het In Paradisum werd het dodenboek door ds. Jasja Nottelman naar de
Stephanuskapel gedragen. Het concert
was voor de mensen die dat wilden opgedragen aan hun dierbare overledenen. Na
het Gregoriaanse engelenkoor, weer van
achter uit het hoogkoor, ging het koor af.
In doodse stilte liepen de zangers en instrumentalisten weg. De bezoekers in de
kerk hielden minutenlang hun adem in.
Tot twee mensen op de eerste rij begonnen te klappen. Een oorverdovend applaus doorbrak de spanning. Een succesvol project was ten einde.

Reprise Vrientenviering
Nadat in september 2008 de première
van de liturgische muziek van Henny
Vrienten had plaatsgevonden, leefde er in
de EUG de behoefte om de muziek nogmaals uit te voeren met de volledige bezetting, dus met orkest, en zonder de
aanwezigheid van de pers. Dit vond plaats
op 17 januari 2010 in een viering waarin
Jasja Nottelman voorging. Inmiddels had
en heeft de muziek zijn weg gevonden.
Regelmatig worden er ‘Vrientenliederen’
gekozen in de vieringen in de Janskerk en
elders.

Paaswake 2010
In de nacht van 3 op 4 april 2010 werd er
weer gewaakt in de Janskerk. De EUG organiseerde deze nacht in samenwerking
met de Centrumgemeente. Vanuit de EUG
waren onder andere de stagiaires Marja
Doppenberg en Ronald Versluis erg actief
in dit project. Tijdens de nacht was er elk
uur een liturgisch moment. Dit vond
plaats op het hoogkoor van de Janskerk.
Er lagen kleden op de grond en iedereen
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kon het zich gemakkelijk maken om mee
te zingen, te bidden en te luisteren naar
de Schriftlezing. De lichtanimaties, verzorgd door twee studenten van de Hogeschool voor de Kunsten, vormden vooral
hier een belangrijke toevoeging aan de
nacht. Liggend op je rug kon je jezelf mee
laten voeren met het licht. Sommige
mensen begonnen spontaan meerstemmig te zingen; de sfeer was heel goed.
Tot 3.00 uur was het heel druk in de kerk.
Veel mensen konden niet genoeg krijgen
van het bewegende licht. Er was ook genoeg te doen: je kon eieren schilderen,
brieven schrijven voor Amnesty, brood en
wijn delen met elkaar, mediteren bij een
schilderij en zelfs chatten met paaswakers
in andere plaatsen. Ook de kruiswegstaties die op de muur geprojecteerd werden
door een beamer werden veel bekeken.
Stagiaire Ronald Versluis kijkt tevreden
terug op dit project: ‘De paaswake was
een heel indrukwekkend moment tijdens
mijn stage. Niet alleen vanwege de uitvoering, maar ook zeker door de intensieve maar leerzame voorbereiding en organisatie. Vóór mijn stage bij de EUG was
ik onbekend met het fenomeen van de
paaswake, maar toen ik op de hoogte was
van de betekenis ervan vond ik het heel
waardevol om aan dit project mee te werken. Hoe bijzonder bleek het resultaat:
de lichtanimaties in de gewelven van het
dak op het hoogkoor bleken een indrukwekkend schouwspel, dat volledig in
overeenstemming was met het motto van
de paaswake. Veel mensen, onder wie ikzelf, waren erg getroffen door de lichtanimaties en ervoeren het als iets om nooit
te vergeten.’
Met dank aan Marja Doppenberg

Theatervieringen
In 2009 begon de activiteitenweek Paradijsparade met de theaterviering Nieuwe
Helden. Dit was een van experimentele
vieringen die werden georganiseerd door
de EUG, de Nicolaïkerk en de MarcusWilhelminagemeente.
In een heel andere context speelde theatermaker Bright Richards, zelf regelmatige

De lichtshow tijdens de
paaswake 2010.

Janskerkganger, op zondag 26 september
2010 met de theatergroep New Dutch
Connections het toneelstuk As I Left My
Father’s House.
In dit stuk vertellen drie vluchtelingen
met verschillende culturele en religieuze
achtergronden hun verhaal. Voor de voorstelling in de Janskerk maakten EUG-musici Hans Leeuwenhage en Sanne Spruijt
muziek op tekstfragmenten uit het script.
Deze muziek werd uitgevoerd door het
Janskoor, aangevuld met enkele solisten.
Na de voorstelling, die plaatsvond op het
tijdstip van een normale zondagochtendviering, was er een nagesprek.

Koorlid Joep Naber over de
theaterviering

‘Onder begeleiding van Mark van Kuilenburg zong het koor de teksten – als in een
Grieks drama – tussen de scènes door. Als
een echo van heimwee en verlangen op de
teksten van de spelers: “Laat mij herinneren wat er in mij alleen verborgen ligt. Laat

Theaterviering Nieuwe Helden
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De theaterviering As I Left
My Father’s House op 26
september 2010.

mij herinneren wie ik had moeten zijn. Laat
mij niet vergeten wie ik geworden ben.
Laat mij mijn geschiedenis onthouden.”
Het werd een tocht langs de kerkers van de
nacht, via de randen van het verlangen en
over de toppen van de hoop. Door theater,
viering en muziek ontstond een nieuwe liturgie, die in de ruimte van de Janskerk
goed tot zijn recht kwam. Het theaterstuk
eindigde in een improvisatie op accordeon
van de Moldavische Oleg Fateev. Langzaam
viel het koor (sopranen) hem bij. Vrij naar
teksten van Vaclav Havel en op muziek van
Sanne Spruijt zongen we met de gemeente: “Diep in mijzelf draag ik hoop. Is
ze niet daar dan is ze nergens. Je moet
haar koesteren. Ze zit in mijn ziel gegrift.
Ze ligt voor anker voorbij de horizon. Je
moet haar koesteren. En ze zal bewijzen
dat alles zinvol is.”’
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Pastores
In 2009 en 2010 heeft Jasja Nottelman de
meeste pastorale taken op zich genomen,
ondersteund door de IPSU-pastores, de
gastvoorgangers en per seizoen een of
twee stagiaires. In het najaar van 2010 ging
Jasja met studieverlof, dat zij onder andere
gebruikte voor studiedagen rond feministische theologie en een retraite in Frankrijk.
Heine Siebrand en Christiane Karrer vervingen Jasja tijdens haar afwezigheid.

Individueel pastoraat
In 2009 en 2010 waren er diverse studenten en oud-studenten die om pastorale
hulp vroegen. Jasja Nottelman begeleidde
een aantal studenten die de afstudeerrichting Geestelijke Verzorging doen aan
de Universiteit van Utrecht met hun spirituele autobiografie. Binnen de EUG
maakte stagiaire Marja Doppenberg een
start met het nadenken over onderling
pastoraat in de gemeente. Zij inventariseerde in 2009 en 2010 de behoeften en
de mogelijkheden en dat leidde tot een
voorzet voor een pastoraal plan, waarop

Thea Peereboom
‘En dan open ik mijn mailbox en lees een
vraag van secretariaatsmedewerker Teunis Hol om voor te gaan in de Janskerk.
Meestal is er een aantal data waaruit ik
kan kiezen, soms is er slechts één datum
omdat er plotseling iemand is verhinderd. Tot nu toe kon ik de vraag van Teunis altijd positief beantwoorden. Ik vind
het erg leuk om dit te doen en probeer er
dan ook ruimte voor te vinden.
Vooral de voorbereiding is voor mij bijzonder. In het verpleeghuis waar ik als
enige geestelijk verzorger werk, ga ik
veel en graag voor, maar het voorberei-

Jasja Nottelman

onder andere stagiaire Wietske Anne de
Haan zal voortborduren. In 2011 zal er
een praktische uitwerking volgen.

Gastvoorgangers
Jasja Nottelman ging ook in deze periode
ongeveer een keer in de maand voor; de
andere diensten werden verzorgd door
IPSU-pastores en ongeveer vijftien gastvoorgangers. Twee van hen vertellen hoe
zij het voorgaan in de Janskerk ervaren.

den en uitvoeren is een éénmensgebeuren. In de EUG geniet ik van de gesprekken over de Bijbeltekst, samen met mensen die nieuwsgierig zijn, die zoeken, die
willen zien, die allemaal zo’n eigen, anders en bijzonder leven hebben. Ik geniet
van het samen zoeken naar mooie liederen en andere ingrediënten voor een viering. Er komt veel bij kijken, maar het
samen enthousiast worden, verwonderd
zijn en een viering neerzetten die door
een groepje mensen wordt gedragen,
daar kan ik op teren. Ik merk dat in de
gesprekken de teksten zich voor mij verdiepen. Als het even kan neem ik die verThea Peereboom
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dieping ook weer mee naar de pastorale
contacten in mijn werk.
En dan de viering zelf. Samen zetten we
iets neer. Zo anders is het in het verpleeghuis, waar ik alleen verantwoordelijk voor de vieringen ben. Natuurlijk voel

ik dat ik daar gedragen word en zie en
hoor ik dat het betekenisvol is voor de
cliënten, het is een klein feestje. Maar
het samen dragen van een viering is voor
mij weer een ander bijzonder feest.’

Seintje Bos

de viering om zal gaan, onder woorden
te brengen. Die rode draad is het uitgangspunt bij het zoeken naar liederen
en het schrijven van de teksten voor de
viering: het welkom, de nodiging voor de
kring, de gebeden en voor mijzelf het
maken van de overweging.
Ik vind het een voorrecht om samen met
andere EUG’ers een viering voor te bereiden en uit te voeren. Het is nooit een onderneming van mij alleen, je draagt het
met elkaar. En als dan ook het koor nog
zingt op zo’n zondag, dan is helemaal
voelbaar dat de dienst gedragen wordt
door de gemeenschap. De dienst zelf is
een spannend moment: is het gelukt om
wat wij als groep met elkaar hebben ‘gehoord’ over te brengen? Voor mijzelf is
de stilte na de overweging een van de
mooiste momenten in de dienst: de ene
stilte is de andere niet. Soms loop ik na
de overweging bijna letterlijk de stilte in.
Een stilte die ik niet kan organiseren of
regelen, een stilte die Willem Barnard
omschreef als “een kostbare stilte van
zuiver glas, waarin God en mens elkaar
raken”.’

‘Sinds 2007 ga ik als gastvoorganger drie
à vier keer per jaar voor in een dienst van
de EUG. Telkens is het een intensieve,
maar ook een inspirerende opdracht om
samen met anderen een dienst voor te
bereiden en een overweging te maken.
Doorgaans komen we als voorbereidingsgroep twee keer bij elkaar. Het samen
met anderen voorbereiden is boeiend en
ook leuk. Met elkaar lezen we onbevangen maar nauwkeurig de tekst en gaan
dan op ontdekkingsreis om te zien wat er
in de aangewezen Schrifttekst verborgen
zit.
Het is verrassend om dan te luisteren
naar wat de tekst bij ons wakker maakt
en in beweging zet. Overigens is dat
soms ook wel een heel karwei, sommige
teksten zijn weerbarstig en niet zo toegankelijk. Maar altijd lukt het om aan
het einde van dat eerste gesprek met elkaar een rode draad, de kern waar het in

Stagiaires

Seintje Bos

In de afgelopen jaren is het contact met
de Christelijke Hogeschool Ede verstevigd. Studenten van deze school lopen
stage in de EUG en Jasja Nottelman begeleidt hen. In de eerste helft van 2009 was
stagiaire Annelies Schouten bij ons actief,
daarna kwamen Marja Doppenberg en
Ronald Versluis de EUG een seizoen lang
ondersteunen en inspireren met hun creatieve ideeën. Op pagina 15 vertellen zij
hun verhaal. In september 2010 stapte
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Marja Doppenberg

Ronald Versluis

‘Als ik terugkijk op het studiejaar 20092010 dan zie ik een jaar met een gouden
randje. Niet omdat het een jaar was
waarin alles me heel gemakkelijk af ging,
maar omdat het een jaar was waarin ik
heel veel mooie en nieuwe dingen mocht
leren! Mijn stageperiode bij jullie in de
EUG zal ik nooit meer kunnen en willen
vergeten. Ik heb veel mogen doen: pastorale gesprekken voeren, vergaderingen
bijwonen, meehelpen met vieringen voorbereiden, eetgroepen organiseren, een
basiscursus geloven geven, de paaswake
organiseren en zelfs een keer voorgaan!
Ook heb ik samen met anderen nagedacht over het pastoraat in de gemeente.
Ik zie de EUG dan ook als een heel goede
stageplek voor mensen die meer willen
leren over het reilen en zeilen in een kerkelijke gemeente. De begeleiding van
Jasja Nottelman mag daarbij niet onbenoemd blijven: zij heeft mij ontzettend
goed geholpen met het vinden van mijn
eigen plek in de gemeente en heeft mij
gestimuleerd tot het doen van wat ik gedaan heb.
Het is niet vanzelfsprekend dat deze
stage zo goed verlopen is. Ik kom uit een
heel andere kerkelijke achtergrond en
moest toch even wennen aan hoe men
hier met bepaalde dingen omgaat. Maar
de open houding van de mensen maakte
dat ik me snel thuis voelde en dat ik het
erg jammer vond dat de stage alweer zo
snel voorbij was. Maar… jullie zijn nog
niet van mij af, ik hoop nog af en toe de
Janskerk binnen te glippen!’

‘Vanaf het begin van de stage werd het
duidelijk dat ik een bijzonder jaar zou
meemaken. Enerzijds omdat de Janskerk
in Utrecht de locatie zou zijn waarin ik
voor stageactiviteiten en zondagse vieringen aanwezig zou zijn. Daarnaast werd
het een bijzonder jaar vanwege de veelkleurige identiteit van de gemeente. Een
identiteit waar ik veel van mocht leren.
Waar ik de eerste paar weken vooral
meeliep, begon ik al vrij snel activiteiten
te ontplooien en organiseren. Samen met
Marja Doppenberg draaide ik mee en had
de leiding over een aantal lopende activiteiten, zoals de eetgroep Spek en Bonen
en de Bijbelleesgroep. Omdat mijn interesses ook binnen het studentenpastoraat lagen, was ik eveneens betrokken bij
en in het IPSU. Samen met de IPSU-voorgangers dacht ik na over manieren om op
een juiste wijze bekend en beschikbaar te
zijn voor de vele studenten in Utrecht.
Met Jasja Nottelman organiseerde ik twee
keer een besturenlunch met de vertegenwoordigers van de christelijke studentenverenigingen, met als doel om elkaar te
ontmoeten en te ontdekken op welke manier we elkaar tot dienst konden zijn. Bij
één van deze studentenverenigingen
hield ik ook een geslaagde workshop.
Naast de warme houding van de mensen
in de EUG waren er twee andere hoogtepunten in mijn stage. De ene was de organisatie en uitvoering van de paaswake,
de andere mijn slotakkoord op de laatste
dag van mijn stage. Op die dag had ik de
leiding over de viering en was ik verantwoordelijk voor de overweging. Ik kan terugkijken op een heel geslaagd stagejaar.
Een jaar waarin ik als professional en als
mens enorm gegroeid ben.’

Wietske Anne de Haan de EUG binnen.
De stagiaires komen in de EUG vaak een
wat andere spiritualiteit tegen dan zij gewend zijn en dat geeft stof tot nadenken
en goede gesprekken! Volgens Jasja Nottel-

man is de begeleiding ‘een erg leuke uitdaging’ en zijn de vragen en opmerkingen van
de stagiaires ‘een goede stimulans om de
eigen manier van werken telkens weer onder de loep te nemen, heel verfrissend!’.

Ronald Versluis en
Marja Doppenberg.
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Conferenties
Iedere twee maanden bezocht Jasja Nottelman de bijeenkomsten van het Landelijk Beraad Studentenpastores. Daarnaast
bezocht en organiseerde zij mede de volgende conferenties van het LBS:
• Op 14 en 15 mei 2009 was de voorjaarsconferentie in Amsterdam met als
thema ‘Verlangen en Verhaal’.
• Op 26 november 2009 was de najaarsconferentie ‘Studentenpastoraat Connected’ in Arnhem. Hier werd onder andere gesproken over het landelijk
project SeekerCity, een interactieve
website voor studenten die dingen willen uitwisselen rondom levensbeschouwing en geloof.
• Op 31 mei en 1 juni 2010 vond in Hoeven
de voorjaarsconferentie voor studentenpastores plaats. Het thema van de
conferentie was een inhoudelijke uitwerking van de najaarsconferentie van
2009 en had de titel ‘Prediker: Life
coach in SeekerCity’. Rabbijn Tzvi Marx
gaf een leerhuis joodse exegese van
Prediker en Boele Ytsma, die zich toelegt op het internet en de sociale media, besprak hoe je pastoraal present
kunt zijn op het internet.
• Op 30 november 2010 vond de najaarsconferentie plaats in Rotterdam. De titel
was ‘Stadslucht maakt vrij, hoe kunnen
urbane processen ons als studentenpastores inspireren?’ Er was een lezing van
Chris McCoy, International Chaplain International Movement of Catholic Students, en een wandeling door de City
Rotterdam, op zoek naar spirituele
bronnen.
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Werkgroepen
en commissies
De diensten en activiteiten van de EUG
zouden niet kunnen bestaan zonder de
inzet van vele vrijwilligers. Naast incidentele inzet, zoals het voorbereiden van een
dienst of het koffie schenken na de
dienst, zijn enkele tientallen mensen actief in werkgroepen en commissies. Samen maken al deze vrijwilligers, voor en
achter de schermen, de EUG tot wat zij is:
een actieve en bloeiende gemeente.

Liturgiecommissie
De liturgiecommissie van de EUG draagt
bij aan de wekelijkse vieringen in de Janskerk door de voorgangers te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering
van de vieringen. Per viering komt een lid
daarvoor in actie. Tot de taken behoren
het aanleveren van de gegevens voor de
liturgie en de afstemming met de musici
en de kosters. De liturgiecommissie kent
een binnenkring die maandelijks vergadert om te werken aan het beleid en om
vieringen na te bespreken. In de buitenkring zitten vrijwilligers die zich alleen
met concrete vieringen bezighouden.
Sinds het najaar van 2009 is de liturgiecommissie op zoek naar nieuwe leden. In
2009 bestond de Liturgiecommissie uit
vijf binnen- en acht buitenkringleden. In
2010 hebben drie buitenkringleden de
commissie verlaten.
In de periode januari 2009 tot en met
september 2010 werd de liturgiecommissie theologische begeleid door pastor Hélène Leijendekkers. Sinds begin 2009
werkt de liturgiecommissie, naast het intekenboekje voor de diensten, met een
elektronisch lubboek, een website waarin
alle diensten en de medewerkers zijn vermeld. Alle leden en andere betrokkenen
hebben hierdoor altijd toegang tot de actuele informatie.
Op de Startzondag 2009 heeft de Litur-

giecommissie zich gepresenteerd met een
vragenlijst, waarin onder andere gevraagd
werd naar thema’s die mensen in de diensten zouden willen terugzien. Enkele van
deze thema’s (Psalmen, Bergrede, hoop)
hebben hun weerklank gevonden in de lezingencycli. In het najaar van 2009 werd
vanwege de Mexicaanse griep de procedure van breken en delen aangepast,
waarbij de matse in een kom met wijn
werd gedoopt in plaats van te drinken uit
de bekers.
In de periode van dit jaarverslag organiseerde de liturgiecommissie twee liturgiedagen. In het najaar van 2009 was het
onderwerp liturgische vormen. Deze dag
heeft ertoe geleid dat wij voortaan in de
kerk de tijd van het jaar aangeven met organza doeken in de liturgische kleuren. In
de herfst van 2010 hebben wij ons tijdens

Sinds eind 2009 geven de
gekleurde organza doeken
de tijd van het kerkelijk jaar
aan.
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de liturgiedag gebogen over de betekenis
van de lezing in de dienst en hebben we
voor het jaar 2011 een schema van cycli
opgesteld. Deze worden in koppels verder
uitgewerkt.
Naast de maandelijkse column ‘Binnenkort in de Janskerk’, met een toelichting
op de lezingencyclus, verschenen in 2009
en 2010 meerdere artikelen in Wijs die
aandacht besteedden aan het werk van de
liturgiecommissie. De liturgiecommissie
ondersteunde in 2009 en 2010 ook enkele
bijzondere vieringen, zoals een dienst
rond schrijver Martinus Nijhoff en de
theatervieringen.
Anke Dählmann

Diaconiegroep

De diaconiegroep zamelde
in 2010 kleding in voor gedetineerden.

De diaconiegroep komt ongeveer één
keer per maand bij elkaar en de hoofdtaken zijn het opstellen van een collecterooster, zorgdragen voor inzameling en
betalingen aan de gekozen doelen. Regelmatig vragen wij gemeenteleden om
ideeën voor collectedoelen. Het Toon
Hermanshuis, de Voorleesexpress en een
organisatie die medicijnen in ontwikkelingslanden verstrekt zijn voorbeelden van
doelen die zijn aangedragen. De diaconiegroep beheert ook twee fondsen, het EUG
Noodfonds en het Van Egmond Fonds.
Hieruit worden respectievelijk gemeenteleden en niet-gemeenteleden die in een

(tijdelijke) noodsituatie verkeren ondersteund.
Soms besluit de diaconie tot het verlenen
van praktische hulp in de vorm van goederen. We hebben in de periode 20092010 onder andere een treinkaartje gekocht voor een zieke dakloze, een
tweedehands computer gegeven aan een
student uit een ontwikkelingsland en een
voorstel gedaan om een gezin te helpen
tweedehands gordijnen te vinden in
plaats van nieuwe te kopen. Ook zijn leningen verstrekt aan gemeenteleden en
anderen in tijdelijke financiële nood.
Naast deze praktische hulp hebben we
geprobeerd de gasrekening van de Janskerk (circa 30.000 euro per jaar) omlaag
te brengen door betere instellingen en
door de temperatuur standaard iets te
verlagen. Hier liepen we echter tegen (te)
veel weerstand op.
Elk half jaar hebben we een grote bos
bloemen bezorgd in het detentiecentrum
voor asielzoekers in Zeist en we hebben
een kledinginzameling gehouden voor de
gedetineerden. Ook hebben we het initiatief genomen om kleding in te zamelen
voor gevangenen van het Wolvenplein.
Hier heeft ook een aantal andere kerken
aan bijgedragen.
De diaconiegroep woont de vergaderingen van het Diaconaal Missionair Orgaan
van de Protestantse Gemeente Utrecht
bij. Het DMO is een eeuwenoud orgaan
dat diaconiegelden uit onroerend goed en
andere bronnen gebruikt voor diaconaal
en missionair werk in Utrecht. In november 2009 hebben we ons als EUG aangesloten bij het Diaconaal Platform Utrecht,
een interkerkelijk initiatief om op diaconaal vlak samen te werken.
In de periode van dit jaarverslag zijn vier
mensen de diaconiegroep komen versterken. We hebben afscheid genomen van
vijf leden. Eind 2010 bestond de commissie uit vier leden. Tevens is er een buitenkring, onder andere voor projecten rond
Amnesty International, het Intercultureel
Theehuis en het Vrouwenontmoetingsproject.
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Publiciteitscommissie
In 2009 en 2010 heeft de publiciteitscommissie vanwege een gebrek aan leden eigenlijk niet meer gefunctioneerd. Het bestaan van een eigen
EUG-publiciteitscommissie werd ook
minder noodzakelijk. Sinds de studentenzaken bij het IPSU zijn terechtgekomen
vallen de meeste jaarlijks terugkerende
publiciteitszaken onder de publiciteitscommissie van het IPSU. Bovendien is er
een heel ander publiciteitsbeeld ontstaan
sinds de EUG een PGU-gemeente is geworden.
De uitvoering van de publiciteit lag altijd
al grotendeels bij het secretariaat, dat,
ondersteund door vrijwilligers, de website, flyers, folders, interne mededelingen, vermeldingen van activiteiten op
websites van derden en persberichten
verzorgt. Bij grote projecten zorgt een
commissie samen met het secretariaat
voor de publiciteit. Daarnaast zijn er algemene publiciteitsprojecten, zoals het
initiatief om een nieuwe website voor de
EUG te laten ontwerpen. Dit project is gestart in het najaar van 2010 en zal naar
verwachting in de loop van 2011 worden
gerealiseerd.
Teunis Hol

Amnesty International
In 2009 heeft de Amnestywerkgroep nog
enkele keren in de kerk gestaan met brieven die ondertekend konden worden.
Omdat de werkgroep steeds kleiner werd
en er zich, ondanks herhaalde oproepen,
geen nieuwe leden hebben aangemeld,
besloten we in 2010 te stoppen met de
werkzaamheden. Wel verzorgde een
kleine delegatie in 2009 en in 2010 de
jaarlijkse paasgroetenactie en ook in de
toekomst zullen we dit blijven doen.
Mirjam Boers

Bloemengroep
De bloemengroep verzorgt de bloemversiering in de Janskerk. Zo wordt er voor
iedere zondagsdienst een boeket bloemen gemaakt voor op de tafel. Dit boeket wordt als een groet vanuit de EUG na

de dienst naar een persoon gebracht die
dat nodig heeft of verdient. Verder maken wij een boeket of bloemstuk voor de
lezenaar. Deze bloemen blijven in de
kerk, liefst in de Stefanuskapel.
In het voorjaar van 2010 heeft een bloemengroeplid aangegeven dat zij alleen
nog als invaller actief kan zijn. Gelukkig
vonden we vrij snel daarna een nieuw
vast lid. Eind 2010 bestond de bloemengroep uit vier vaste mensen, twee invallers en coördinator Chris van Deventer,
die meer op de achtergrond actief is.
In 2010 was er voor het eerst een probleem met de adventskrans. Een aantal
mensen maakt de krans altijd op de zaterdag voor de advent. Dit jaar zag hij er
in onze ogen mooi uit, maar kregen we
op zondag al bericht dat hij door de
brandweer afgekeurd was omdat die hem
brandgevaarlijk achtte. Dit ondanks dat
hij door de koster bespoten was met een
brandvertragend middel. We hebben extra maatregelen moeten nemen, zoals
het beter vastzetten van losse takken.
Het resultaat was in onze ogen niet om
aan te zien (groen in een keurslijf), maar
dat viel andere mensen gelukkig minder
op.
Nicoline Sonderman

De bloemengroep verzorgt
ieder jaar de adventskrans in
de Janskerk.
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Verhaalgroep

De verhaalgroep biedt kinderen tijdens de diensten
een eigen verhaal.

De verhaalgroep verzorgt tijdens de zondagsdiensten een eigen verhaal voor kinderen van vier tot zeven en van acht tot
twaalf jaar. De verhaalgroep geeft aandacht aan positieve geloofservaringen
met kinderen. De inhoud en thema’s sluiten aan bij het leesrooster in de kerk.
Buiten de zes zomervakantieweken zijn
er, indien mogelijk, twee ‘verhalers’ per
dienst aanwezig. Als het verhaal begint,
steken de kinderen een kaars aan als teken van verbondenheid met de gemeente.
Sinds de zomer van 2008 huist de verhaalgroep, samen met de Oppasgroep en
de Tienergroep, in de kosterswoning
naast de Janskerk. Daar zijn voor alle
groepen mooie ruimtes ingericht. De verhaalgroep heeft twee aparte kamers voor
de verschillende leeftijdsgroepen. We
hebben dit jaar nieuwe kasten aangeschaft en prikborden voor alle mooie werken die de kinderen maken. De verhaalgroep werkt, waar nodig, samen met de
Tienergroep en verzorgt een soepele
overgang van vierjarigen uit de crèche. De
groep kent een open karakter en ouders
zijn altijd welkom in het verhaal.
De verhaalgroep heeft momenteel behoefte aan nieuwe mensen en is bezig belangstellenden te werven. De ruime aanwezigheid van deelnemers is belangrijk

om de bezetting van twee verhalers per
zondag te blijven garanderen. De laatste
tijd is er soms maar één verhaler, waardoor alle kinderen bij elkaar zitten.
In 2009 en 2010 zijn enkele inspirerende
thema’s aan bod gekomen, zoals ‘Gods
ruimte’, waarbij wij de ruimte van de verhaalgroep versierd hebben met sterren en
planeten. Verder hebben we rust ervaren
met yoga, gingen we op reis met Tobit,
maakten we ‘dromen van hoop’ en een
echte bron vol stenen, schelpen en planten bij het thema water.
Daarnaast viert de verhaalgroep met speciale aandacht elk jaar de doopdiensten
en hoogtijdagen In 2010 was er in de adventstijd bijvoorbeeld een stilleven in de
kring met dingen die je meeneemt op
reis. De reis ging naar een kerstkind. Elke
zomer is er bovendien een jaarafsluiting.
We gaan dan picknicken en spelen in
Amelisweerd met alle kinderen, ouders en
belangstellenden. De verhaalgroep is creatief en betrokken bij de geloofsopvoeding van de kinderen in de EUG. Het blijft
een unieke plek voor kinderen en ouders!
Lisette Oranje

Wereldwinkelgroep
De wereldwinkelwerkgroep wilde bijdragen aan eerlijker handelsverhoudingen
tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’ door het verkopen van Fairtrade-artikelen. Door een
breed aanbod van producten te presenteren – zowel voedsel als cadeauartikelen –
konden gemeenteleden kennismaken met
Fairtradeproducten.
In 2009 en 2010 bestond de groep uit gemiddeld zeven leden, die bij toerbeurt
achter de tafel stonden om artikelen te
verkopen, al dan niet ondersteund door
leden van de tienergroep. De overige taken als inkoop, financiën, rooster maken,
publiciteit, lidmaatschap van de EUGraad en coördinatie van de werkgroep
werden verdeeld onder de leden.
Begin 2009 stond de wereldwinkelwerkgroep drie maal per maand met een tafel
achter in de kerk. In de loop van 2009 is
die frequentie teruggeschroefd naar twee
maal per maand in verband met het kleine
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aantal leden van de werkgroep. Ook toen
het aantal leden weer was toegenomen,
bleef de frequentie twee keer per maand.
In 2010 verschenen in Wijs een interview
met enkele leden van de werkgroep en
een artikel over de motivatie van mensen
om actief te zijn in onze werkgroep.
In 2010 is binnen de werkgroep een discussie gestart over de functie van de wereldwinkelwerkgroep en -tafel in de gemeente. Algemeen werd vastgesteld dat
de werkgroep zich zou moeten richten op
het bewustmaken van de problematiek
van eerlijke handel en dat het niet de bedoeling was dat de wereldwinkelwerkgroep gaat optreden als een ‘zondagswinkel’. Ook is het niet de bedoeling dat
mensen ‘ons’ steunen door hun inkopen
aan de wereldwinkeltafel te doen in
plaats van in de supermarkt. Deze discussie leidde vervolgens tot de vraag of
de verkoop van producten nog wel de
juiste manier was om de problematiek
van Fair Trade onder de aandacht te
brengen of dat er naar andere wegen zou
moeten worden gezocht. De discussie
kwam in een stroomversnelling toen de
algemene inkoop voor kerkelijke wereldwinkelgroepen ophield. Daardoor zouden
wij zelf inkopen moeten gaan doen bij
een wereldwinkel. Deze verandering gaf
de doorslag om aan de EUG-raad voor te

stellen de wereldwinkelwerkgroep op te
heffen. Het besluit hiertoe is op 9 november 2010 genomen.
Anne-Claire Mulder

Oppasgroep
De oppasgroep verzorgt tijdens de vieringen de crèche voor kinderen van nul tot
vier jaar in de voormalige kosterswoning.
Het aantal kinderen varieert. Op een gewone zondag zijn en er vaak zo’n vier tot
zes kinderen, maar met hoogtijdagen zoals Kerst of Pasen en bij doopdiensten
kan het flink druk worden. We zetten op
die dagen altijd een extra oppasser in.
Soms is het nodig er nog een extra ouder
bij te vragen. Dit regelen we ter plaatse.
De groep bestond in 2009 nog uit gemiddeld acht vaste oppassers en vijf invallers,
maar in 2010 zijn die aantallen tot zes
vaste oppassers en vijf reserves gereduceerd. Dit betekende dat de oppassers in
2010 vaker aan de beurt waren. Halverwege 2010 hebben we daarom ook de reserves deels ingeroosterd, waardoor de
druk op de anderen minder werd.
Meestal verliep het oppassen heel gemoedelijk; grote problemen deden zich
niet voor. We vroegen vooraf de mobiele
telefoonnummers van de ouders zodat je
in geval van nood de ouders uit de kerk
kon bellen. Ouders halen hun kinderen
voor de kring, voor het slotlied of helemaal aan het eind van de dienst. Omdat
we buitenom moeten lopen is het niet
vanzelfsprekend dat ieder kind tijdens de
dienst naar de kerk komt. Af en toe vergat
een oppasser zijn beurt. Dit werd gelukkig altijd opgevangen door een van de
aanwezige ouders.
Gerdien Bos

Tienergroep
De tienergroep verzorgt tijdens de kerkdiensten een programma voor tieners. Ze
spreken dan over Bijbelteksten, Janskerkthema’s en wat hen verder bezighoudt.
Zowel in 2009 als in 2010 verzorgde de
tienergroep een dienst in de Janskerk: de
tienerdiensten. Het zijn reguliere kerkdiensten, maar dan net even anders.

De wereldwinkelwerkgroep
verkocht jarenlang Fairtradeproducten in de kerk.

Kinderen van nul tot vier
kunnen tijdens de dienst
terecht in de crèche.
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viering uit 2009. Plaats van handeling was
Jeruzalem. Het publiek zat rondom in het
koor en er waren verslaggevers die het
publiek vroegen wat er gaande was in de
stad. Alle figuren uit het kerstverhaal
kwamen voorbij. Ook sommige van hen
werden geïnterviewd. Keizer Augustus
sprak het publiek aan om te controleren
of de mensen wel geregistreerd waren en
of ze belasting betaalden.
Herodes in legeruniform liet zich van zijn
stevige kant zien: hij is de baas. Natuurlijk waren Jozef en Maria er ook. Jozef was
naarstig op zoek naar klusjes om in zijn
onderhoud te voorzien. Uiteindelijk verzamelde iedereen zich in de kerststal,
waar het kindje Jezus en Maria en Jozef
plaatsgenomen hadden.
In 2009 en 2010 bereidde de
tienergroep twee keer een
kerkdienst mee voor.

In 2009 sloot de tienerviering aan bij het
thema ‘stad van vrede’. De tieners vroegen zich af of Utrecht een stad van vrede
is; wat is eigenlijk een stad van vrede? Ze
gingen de straat op om mensen op de
bloemenmarkt deze vraag voor te leggen.
Ook namen zij interviews met EUG’ers af
tijdens de koffie na een dienst. Van de interviews zijn filmpjes gemaakt, die tijdens
de dienst in de Janskerk vertoond zijn.
In de dienst van 2010 kwam de tekst uit
Hooglied. Het meisje uit het verhaal
stond voor een belangrijke keuze: moest
ze kiezen voor de koning en deel worden
van zijn harem of toch voor een vrij leven
buiten de poort met haar minnaar van
eenvoudige komaf? De tieners gaven in
twee of drie gesprekken weer wat hun actuele keuzedilemma’s zijn en hoe lastig
het kan zijn om te kiezen. Tevens verzorgden de tieners een deel van de muziek tijdens de dienst.
Het andere grote project is altijd de verzorging van de kinderkerstviering in de
Janskerk. In 2009 kwam het verhaal van
de herbergier in een eigentijdse setting
voorbij: hij runt een motel. De figuren uit
het kerstverhaal waren hedendaags. Zo
kwamen de wijzen uit het Oosten op de
fiets van de klimaatconferentie in Kopenhagen. In 2010 hebben de tieners de kinderkerst volledig zelf ingevuld. Het was
zo mogelijk nog meer eigentijds dan de

Janskoor
Sinds het project Ruimte waar het licht
kan komen (2008) van Henny Vrienten is
de klank van het koor met sprongen vooruitgegaan. Vooral tijdens het inzingen op
een reguliere zondag gaat in de Kapittelkamer het dak er af. We zingen met meer
lef, de dirigent vraagt meer kwaliteit en
het koor raakt meer op elkaar ingezongen. Het is bijna vanzelfsprekend, maar
welk koor treedt elke veertien dagen op?
Tijdens de kerkelijke feesten is dat zelfs
twee tot vier keer achter elkaar! Instuderen en optreden liggen dan kort achter elkaar. Dankzij trouwe projectleden worden
Kerst, Pasen en Pinksteren een waar
zangfeest.
Het Janskoor telt ongeveer 25 tot 30 leden, maar net als in het bezoek aan de
Janskerk zijn we een soort 'doorgangshuis'
met een vaste kern. Er komen steeds
nieuwe leden bij en er vertrekken ook velen die met plezier bij ons hebben gezongen. De liedkeuze verandert ook. Vroeger
was het vooral Oosterhuis, maar we zingen steeds meer nieuwe muziek die op de
markt komt, eigen bewerkingen en composities van dirigent Hans Leeuwenhage
en ook liederen uit Taizé die mensen meenemen. Daarnaast kunnen we in het koor
nog altijd rekenen op goede instrumentalisten: Avionne de Koeijer speelt goed
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dwarsﬂuit en Sanne Spruijt saxofoon. Qua
zang stimuleert Hans Leeuwenhage ons
om eens een partij solo te zingen.
Over de gehele linie zie je vooruitgang in
de loop der jaren. Maar ... we zijn een
koor van enthousiastelingen die met elkaar de harmonie en de sfeer zoeken om
van ieder lied iets bijzonders te maken.
Hans Leeuwenhage en organist Mark van
Kuilenburg spelen daarbij natuurlijk een
belangrijke rol. Hans muzikaal en bevlogen, Mark trefzeker en precies. Hij heeft
het muzikale begin van de viering nieuw
leven ingeblazen en weet ons altijd weer
te verrassen met improvisaties als de timing van de liturgie even stilvalt.
Joep Naber

Wijs
Wijs, het (bijna) maandblad van de EUG,
probeert stem te geven aan wat er in de
EUG leeft. We doen dit aan de hand van
thema’s. Elk nummer heeft zijn eigen
thema. Zo zijn in 2009 en 2010 onder
meer Huis, Gemeente, Voorbij en Eva de
revue gepasseerd. Wijs wordt gelezen
door ongeveer driehonderd abonnees.
Daarnaast wordt het blad kosteloos verzonden naar de universiteit, parochies en
gemeenten in Utrecht.
2009 was een moeilijk jaar voor Wijs. Een
aantal redactieleden vertrok, redactievergaderingen werden matig bezocht en de
kwaliteit van het blad holde achteruit.
Bovendien verscheen het blad erg onregelmatig. In de loop van 2009 zijn een
aantal maatregelen genomen om dit proces te keren. Zo is er een vaste vormgeefster aangetrokken, die een vergoeding
voor haar werk ontvangt.
Al in 2010 hebben de maatregelen vruchten afgeworpen. We zijn er in geslaagd
om negen nummers te maken en deze
met regelmaat te laten verschijnen.
De redactie heeft zich uitgebreid. Waar
vier mensen afscheid hebben genomen,
zijn er zeven mensen bij gekomen. De redactie bestaat nu uit dertien personen.
Sinds eind 2010 kunnen we beschikken
over twee eindredacteuren en een beeldredacteur.

Wijs bevat ook twee nieuwe rubrieken.
‘De tekst van…’ behandelt een favoriete
tekst van een auteur en de ‘Muzikale Column’ is een bijdrage van Janskerkorganist
en -pianist Andries Jagt over muziek in
het algemeen en de muziek van de Janskerk in het bijzonder. Verder nodigen we
lezers nu uit om bijdragen aan te leveren.
Er is in 2010 grondig nagedacht over de
rol van Wijs binnen de EUG. Dit heeft begin 2011 geresulteerd in een gesprek met
het dagelijks bestuur, waarin vragen ter
sprake zijn gekomen als: Past Wijs bij de
gemeente die de EUG wil zijn? Zijn we op
de goede weg met de veranderingen die
zijn doorgevoerd? Verder is de continuïteit van Wijs aan de orde geweest. Het DB
heeft aangegeven dat zij zich kan vinden
in onze koers.
Voor het eerst in jaren is de abonnementsprijs verhoogd. Niet-studenten betalen nu twintig euro per jaar, studenten
de helft: tien euro. Deze prijsverhoging
heeft nog niet geleid tot opzeggingen. Er
zijn zelfs nieuwe abonnees bijgekomen!
Jon Agricola

Werkgroep Gastvrije Kerk
De werkgroep Gastvrije Kerk bevordert
een open en veilige sfeer in en om de
diensten in de Janskerk. Na elke dienst is
er een gastvrouw of -heer aanwezig om
mensen informatie te geven over de EUG,

Het Janskoor in 2009
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de activiteiten, de voorgangers, de liturgie, de werkwijze enzovoort. Ook voor
een luisterend oor en een goed gesprek
kunnen mensen bij de gastvrouw of -heer
terecht. Als je voor de eerste keer in de
Janskerk komt, kan hij of zij je uitleg geven of in contact brengen met anderen.
Elke dienst is er ook een dorpelwachter.
Deze houdt een oogje in het zeil en houdt
contact met bijvoorbeeld de dak- en
thuislozen. Iedereen is namelijk welkom,
maar niet ieder gedrag. Meestal valt er
weinig te doen voor mij als dorpelwachter, op leuke praatjes na, maar af en toe
spreek ik iemand aan op storend gedrag.
Ook voor een veilige afstand tussen de
brandende waxinelichtjes in het koor voel
ik me verantwoordelijk. Maar het blijft
een rustige en prettige taak, mijn kleine
bijdrage aan een goede dienst.
Behalve tijdens en na de dienst bestaat
de werkgroep vooral virtueel; de organisatie gaat bijna volledig via e-mail. De
dorpelwachters communiceren daarnaast
met elkaar via een boekje.
Michael Münker
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Wijkgroepen
In de wijkgroepen ontmoeten EUG’ers uit
dezelfde wijk elkaar. Ze komen samen om
te praten over geloof en wat hen verder
bezighoudt. Sommige wijkgroepen bestaan al jaren, andere zijn pas heel recent
gestart. De wijkgroepen zorgen voor meer
contact tussen EUG’ers en meer betrokkenheid bij elkaar. Voor diverse wijken
zijn concrete plannen om in 2011 ook met
een wijkgroep te beginnen.

echter nogal wat vragen over die in dit
boek niet direct behandeld werden. Wel
is op initiatief van één van de leden van
de Lunettengroep de Bergrede in de veertigdagentijd van 2010 onderwerp van de
liturgie geworden en hebben enkele leden
aan een voorbereiding van een dienst in
de Janskerk meegedaan.
Ella Meijs en Libert Hol

Overvecht
Lunettengroep
De Lunettengroep is kort na het verrijzen
van de wijk Lunetten tot stand gekomen
om EUG-leden in deze (afgelegen) wijk
tegemoet te komen. Een groot deel van
de huidige leden is afkomstig uit die pionierstijd. De groep komt elke derde
woensdagavond van de maand bij elkaar.
De bijeenkomsten vinden plaats bij leden
thuis. Niet alle leden wonen tegenwoordig in Lunetten. Het is geen voorwaarde
voor nieuwe leden en als mensen uit de
wijk verhuizen willen ze vaak toch lid blijven.
Van september 2009 tot en met juni 2010
hebben we met acht personen (vier vrouwen en vier mannen) gesproken over de
Bergrede aan de hand van het boek De
Bergrede. Steunpunt van de vrijheid onder
redactie van dr. Maarten den Dulk. Omdat
de uitleg van de Bergrede al door vele auteurs is ‘geclaimd’ koos dit boek voor een
wezenlijk andere opzet. Bij het begin van
iedere gespreksavond las de gespreksleid(st)er het betreffende deel van de
Bergrede hardop voor, waarna pas na een
moment van stilte de reflectie en het
commentaar begon. Het bleek niet voor
iedereen weggelegd om een stuk hardop
voor te lezen, dus zijn we hiermee in de
loop van het seizoen gestopt. Het waren
boeiende en vaak persoonlijke gesprekken over alle levensgebieden. Er bleven

De wijkgroep Overvecht bestond in 2009
uit zeven vaste leden en we kwamen zes
keer bij elkaar, steeds bij iemand anders
thuis. Het doel van deze bijeenkomsten
is elkaar als Janskerkbezoekers beter te
leren kennen, samen iets te ondernemen
en het met elkaar te hebben over geloof
en spiritualiteit. Meestal doen we eerst
een rondje waarin iedereen vertelt waar
hij of zij mee bezig is en wat die persoon
wil delen. In 2009 zijn we aardig creatief
bezig geweest. We hebben geschilderd,
een looptocht gemaakt met spirituele

Wijkgroep Overvecht
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opdrachten en we hebben een avond geluisterd naar een Passie. Deze bijeenkomsten werden steeds verzorgd door
een groepslid.
Begin 2010 is één lid gestopt en in september kwam er een nieuw lid bij. We besteedden een aantal bijeenkomsten aan
hoe je goed voor jezelf zorgt in relatie
met God. De avonden werden niet langer
vooraf door twee mensen voorbereid en
we gingen uit van wat er op een avond als
vanzelf ontstond. In september hebben
we het boek Het algemeen betwijfeld
christelijk geloof van H.M. Kuitert gelezen
en met elkaar besproken. We wisselden
uit wat ons aansprak en waar we vragen
bij hadden.
Corine Kok

Oog in Al

Wijkgroep Tuindorp/
Voordorp

Al enkele jaren is er een wijkgroep in Oog
en Al. De groep bestaat uit zo’n tien mensen en komt een keer per zes weken bij
elkaar bij een van de leden thuis. Niet iedereen komt even vaak: sommigen zijn er
(bijna) altijd, terwijl anderen er maar heel
af en toe zijn. Zij blijven echter wel via de
mail op de hoogte. Gemiddeld zijn we
met vijf mensen.
De avonden beginnen om 20.15 uur. We
scharen ons rond de eettafel, waarop koffie, thee en een grote schaal zoetigheden
klaar staan. We werken zelden met een
thema en er komen zeer diverse onderwerpen op tafel. Van het een komt het

ander. Heel vaak begint het toch met iets
van de EUG, zoals de laatste viering of
een andere activiteit die op stapel staat
of pas gebeurd is. Er is altijd veel aandacht voor persoonlijke zaken, van werk,
school en vakantie tot ziekte en dood.
Van een lied dat werd gezongen bij een
uitvaart gaan we via een gedicht dat iemand net in de trein had gelezen door
naar een afbeelding op een kaart op de
schoorsteenmantel. Het geloof duikt, in
welke vorm dan ook, altijd op. En voor we
het weten is het alweer tien uur en tijd
voor een nieuwe afspraak.
Wat ons met elkaar verbindt is de EUG en
het weten dat je je verhaal en al je twijfels
er kwijt kunt. De vrijblijvendheid van de
bijeenkomsten is meteen ook de aantrekkelijkheid. Je hoeft je niet te binden. Ook
al kun je een aantal keren niet, je blijft
niet minder welkom. Grappig detail van
de wijkgroep is het hoge roze gehalte.
Teunis Hol

Tuindorp/Voordorp
De wijkgroep Tuindorp/Voordorp is in
2010 opgestart door Marieke Milder en
had direct een groot aantal belangstellenden. In het begin was de groep echter wat
aan de grote kant, zodat niet iedereen
voldoende ruimte kreeg voor zijn of haar
verhaal. Inmiddels zijn we met twaalf personen en gemiddeld bezoeken acht de
avonden, die eens in de zes weken
plaatsvinden. Telkens bereiden twee
mensen de avond voor en inhoud en
werkvorm zijn vaak heel verschillend. Zo
hebben we een keer in tweetallen door de
wijk gewandeld, waarbij we spraken over
onze (geloofs)opvoeding. Een andere keer
bespraken we rond een prachtig versierd
kleed met bloemen, waxinelichtjes en
symbolen onze ervaringen met bidden.
Ook wat profanere onderwerpen komen
af en toe aan bod, maar de behoefte van
de groep ligt duidelijk bij verdieping. Het
is verrassend hoe snel we elke bijeenkomst weer over iets heel wezenlijks in
gesprek komen. Langzaam worden we wat
vertrouwder met elkaar en er zit zeker
nog meer groei in onze wijkgroep. Daar-
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naast is het erg leuk om elkaar op zondag
tegen te komen in de Janskerk. Deelname
aan deze wijkgroep heeft ons gemeentegevoel versterkt en ervoor gezorgd dat we
ons (nog meer) thuis voelen bij de EUG.
Mieke van Kooten Niekerk

Hoograven-Zuid
De wijkgroep Hoograven-Zuid bestaat
sinds het voorjaar van 2007 en telde in
2009 en 2010 circa tien mensen. De groep
komt eens per zes à zeven weken bij elkaar, altijd bij iemand thuis. In de zomerperiode ligt de frequentie wat lager. De
opkomst is vaak groot. De wijkgenoten
hebben elkaar in de loop der tijd door de
gesprekken steeds beter leren kennen en
komen elkaar daarnaast regelmatig tegen
in de wijk, waardoor er tussentijds ook
even bijgepraat kan worden. Persoonlijke
hoogtijdagen, maar ook verdrietige gebeurtenissen worden gedeeld. Dit heeft
de groep hecht gemaakt. De wijkgroep is
voor sommigen (momenteel) de enige link
met de EUG, maar het is er wel een die ze
graag houden. Kenmerken van de wijkgroep zijn: warme belangstelling voor elkaars wel en wee, alle ruimte voor spiritualiteit en geloof over de hele breedte en
gezelligheid.
In 2009 en 2010 is er in de wijkgroep veel
en zinnig gepraat. Over onderwerpen als
‘Hoe bid je, bid je eigenlijk wel?’ en ‘Is
christen zijn een etiket?’ blijkt veel te
zeggen en bevragen. Er is ook geluisterd
en zelfs meegezongen; allerlei favoriete
EUG-liederen, waaronder ‘Wek mijn
zachtheid weer’, en andere (religieuze)
liederen van onder andere Stef Bos en
Mercedes Sosa, hebben in verschillende
huiskamers geklonken. In 2009 en 2010
hebben we, net als in 2007, nogmaals het
kaartspel met plaatjes, woorden en teksten van het KRO-programma De Wandeling gespeeld. Het leverde wederom enkele boeiende avonden op. De wijkgroep
Hoograven-Zuid is nog lang niet uitgespeeld!
Wilma te Velde
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Doorlopende activiteiten
De Bijbel het hele jaar door
Al vanaf het verschijnen van de Nieuwe
Bijbelvertaling in 2004 komt er wekelijks
op maandagavond een leesgroep bijeen,
behalve in de zomermaanden. Op de
avonden is een wisselend aantal lezers
aanwezig, soms maar drie, maar ook wel
eens vijf of meer. Telkens lezen we een
tekstgedeelte hardop aan elkaar voor en
wisselen vervolgens vragen en op- en
aanmerkingen uit.
In 2009 en 2010 stonden drie evangelies
centraal: Marcus, Lucas en Johannes. In
het najaar van 2010 begon de groep met
het boek Handelingen. Wekelijks maakt
een groepslid een verslag dat per e-mail
aan zo'n dertig meelezers wordt verstuurd. Bij verschillende evangelieteksten
klonk ook muziek die daarop geïnspireerd
is. Zo luisterden we naar gedeelten uit de
Johannespassion van Bach. Bij het lezen

Tafel met de Bijbelse maaltijd bij het vijfjarig bestaan
van ‘De Bijbel het hele jaar
door’, november 2009.

van het Johannesevangelie had de groep
veel steun aan de studie Johannes de
Ziener van Jan Nieuwenhuis.
In november 2009 vierde de groep het
vijfjarig bestaan met een Bijbelse maaltijd. De stagiaires Marja Doppenberg en
Ronald Versluis ondersteunden de NBVgroep in het seizoen 2009-2010 regelmatig. Tot de bijzondere activiteiten in 2010
behoorden twee avonden met bibliodrama waaraan de vaste groep lezers
deelnam. De ene keer verplaatste de
groep zich in het verhaal van de intocht in
Jeruzalem, de andere keer stond de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen
centraal.
Otto Vervaart

Spek en Bonen
Eten met studenten, elke donderdagavond in Ki Tov. Al jarenlang vaste prik en
nog steeds trekt het nieuwe deelnemers.
Hanneke Luttikhuis, regelmatig kok bij de
Spek en Bonen, schrijft : ‘Een van de
leuke dingen van de eetgroep vind ik het
feit dat je er zelden twee keer hetzelfde
eet. Daarom besloot ik, toen ik een paar
jaar geleden voor het eerst voor Spek en
Bonen kookte, om daar nooit twee keer
hetzelfde te koken. Tot nu toe lukt dat
nog altijd! En hoewel ik meestal een redelijk 'normale' maaltijd op tafel weet te
zetten, dwingt dat besluit me er soms toe
wat creatiever te zijn. Nadat ik aan tafel
eens verteld had over hoe ik regelmatig
taarten bak en kook met kleurstof waren
de anderen erg nieuwsgierig naar hoe
paarse pannenkoeken en blauwe bloemkool er dan eigenlijk uitzagen. Vandaar
dat ik een keer een kleurrijke maaltijd heb
gemaakt. Het recept staat op pagina 31.’
In het najaar van 2010 wist stagiaire
Wietske Anne de Haan nieuwe deelnemers naar Spek en Bonen te trekken. ‘In
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Rode pasta met ei, blauwe
bloemkool en groene kaassaus
Ingrediënten
• Pasta naar keuze
• Bloemkool
• Eieren
• Kaassaus (kant-en-klaar of zelfgemaakt, beide kunnen)
• Rode, blauwe en gele voedingsmiddelenkleurstof (verkrijgbaar bij
bijvoorbeeld een kookwinkel)
Bereidingswijze
• Kook de pasta in water met daaraan
(flink veel) rode kleurstof toegevoegd.
• Kook de bloemkool op dezelfde manier in blauw water.
• Kook de eieren hard in normaal water
en snij ze daarna in stukjes.
• Maak de kaassaus of warm deze op.
• Voeg hier vervolgens (kleine beetjes!)
gele en blauwe kleurstof aan toe tot
deze een mooie groene kleur heeft.
• Giet de bloemkool en pasta af (toeschouwers zijn hierbij erg leuk!).
• Hussel de pasta, bloemkool en eieren
door elkaar en serveer met de kaassaus. Vergeet daarbij vooral niet naar
de gezichten om je heen te kijken!

de eerste paar weken zaten we maar met
drie, hoogstens vier mensen aan tafel.
Het duurde even voordat de weg naar
Spek en Bonen werd gevonden. Maar
trouw mailtjes blijven sturen wierp uiteindelijk zijn vruchten af: tegenwoordig zitten we meestal met zes tot acht mensen
aan tafel. Via via aangemeld schuiven
jonge en oudere studenten aan en wordt
er heel wat afgekletst. Filosofische gesprekken over religie, politiek en samenleving worden afgewisseld met oppervlakkig gebabbel over huisdieren en recepten.
Zo gevarieerd als de gespreksstof is, zo
zijn ook de maaltijden: pompoensoep,
pasta’s, gevulde aubergines, nasi… voor

velen een uitgelezen moment om weer
eens een (vegetarisch) kookboek onder
het stof vandaan te halen. Soms is er veel
te veel en andere keren had er nog wel
wat bij gekund. Gelukkig is er altijd nog
het toetje, waarbij we zelfs een keer zijn
getrakteerd op appeltaart. Hier kwam een
grote groep op af. Dat de taart vervolgens
niet gaar bleek te zijn, mocht de pret niet
drukken en vol smaak werd hij tot op de
laatste kruimel verorberd…’

Rust en bezinning in de stijl van
Taizé
Elke doordeweekse avond houdt de leefgemeenschap Ki Tov een avondgebed in
de huiskapel aan de Grave van Solmsstraat 4, voorheen van 19.00 tot 19.30 en
sinds kort van 21.30-22.00 uur. Deze gebeden zijn voor een groot deel in de stijl
van Taizé en toegankelijk voor wie wil.
Naast het (vaak meerstemmig) samen zingen van Taizéliederen is er ook plaats
voor stilte, gebed en voorbeden. Als respons wordt 'O, Heer, hoor mijn stem' en
dan het 'Onze Vader' ingezet. Het gebed
op de woensdagavond was jarenlang, tot
het voorjaar van 2010, een gezamenlijk
initiatief van de EUG en Ki Tov. Vaak spraken de deelnemers af om voor of na het
gebed gezellig samen wat te eten en te
praten.
Hanneke Dreef

Rust en bezinning in de kapel
van Ki Tov.

Eetgroep Spek en Bonen
aan de appeltaart.
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EUG-huisbioscoop

Interculturele eetgroep

In het voorjaar van 2009 bekeek een
groepje EUG’ers maandelijks samen een
film. Zo keken zij onder andere Babel,
Kite runner en Bride Flight. Hierna is de
huisbioscoop gestopt.

De interculturele eetgroep verzorgde in
2009 en 2010 tien keer een maaltijd bereid door iemand van buitenlandse herkomst. Door elkaar rond een maaltijd te
ontmoeten, proberen we meer respect en
begrip voor elkaar te krijgen, zodat de
nieuwe Nederlanders zich een beetje welkom gaan voelen in onze stad. Gemiddeld
waren er vijftien tot twintig mensen aanwezig, van wie meestal ongeveer tweederde deel Nederlanders en daarvan weer
ruim de helft EUG’ers. Steeds werd er
heerlijk gekookt: Sri Lankees, Armeens,
Surinaams-Creools, Palestijns, Guinees
(West Afrika), Turks, Indonesisch, Marokkaans, Surinaams-Hindoestaans, en – ter
afsluiting van het seizoen – Nederlands.
Naast het eten maakten we ook kennis
met andere aspecten van een cultuur, zoals muziek en kleding.
In de zomer heeft initiatiefneemster Pita
van der Werff het stokje overgedragen
aan een werkgroepje. In 2010 is toen nog
twee maal gekookt, een keer Egyptisch en
een keer een Duitse maaltijd bereid door
twee EUG’sters. Bij de Egyptische maaltijd (waarbij zelfs buikdansles gegeven
werd…) vertelde kok Hany al wat een
grimmig klimaat er in Egypte aan het ontstaan was, met name voor Koptische
christenen. Tijdens de Duitse maaltijd
hadden we een bijzonder gesprek over
hoe het is om als Duitser in Nederland te
wonen.
Hoewel we de maaltijden als geslaagd
kunnen zien, blijkt het niet eenvoudig om
koks te vinden. Het werkgroepje bekijkt
binnenkort of en hoe we in 2011 verder
gaan. In elk geval willen we het begrip
multiculturaliteit in de EUG zichtbaar blijven maken!
Marijke Tichelaar en Marja Verburg

PinQ Kring
PinQ is begonnen als een netwerk van al
of niet gelovige, homoseksuele jongeren.
In samenwerking met de studentenpastoraten van Leiden en Utrecht biedt PinQ
gespreksgroepen aan rond het thema geloof en homoseksualiteit. Daarnaast organiseert PinQ door het jaar heen voor een
bredere groep allerlei activiteiten, zoals
een barbecue en het bezoeken van Pannfeesten. Ook is PinQ betrokken bij diverse
Roze Zondagvieringen, zoals die in de
Janskerk in 2010.
In het seizoen 2009-2010 is in Utrecht
een Kring van start gegaan. Er waren zes
maandelijkse bijeenkomsten met gemiddeld vijf deelnemers per avond. De werkvormen en invulling verschilden steeds.
Soms ging het echt over geloof en homoseksualiteit, maar we hebben ook gesproken over relaties, dating, vooroordelen en
andere onderwerpen die door de deelnemers werden aangedragen.
In maart 2010 organiseerde PinQ samen
met onder andere de EUG een themadag
over geloof, homoseksualiteit en relaties.
Gerrit de Kruijf ging met de deelnemers in
gesprek over zijn boek Ethiek Onderweg,
met name over het hoofdstuk ‘Blijf trouw
aan wie je trouw beloofd hebt’. Deze dag
was een groot succes en er is nog lang
over nagepraat.
Cis de Hoop

Geloofsopvoeding
‘Bidden voor het eten, zal ik dat doen?’
‘Mijn kinderen komen met vragen waar ik
zelf eigenlijk het antwoord ook niet op
weet.’ ‘Welke leuke kinderbijbels zijn er?’
‘Mijn partner is niet gelovig en ik wel.’ Allerhande vragen die in de groep Geloofs-
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opvoeding ter sprake kwamen. Gemiddeld
kwam de groep van ongeveer vijf stellen
eens in de zes weken samen op de Grave
van Solmsstraat. We wisselden ervaringen
uit en keken materialen in. In elke bijeenkomst stond een thema centraal dat vanuit de groep kwam en daarnaast deze vragen: Wie ben jij als gelovig mens en wat
betekent dat voor de manier waarop je
opvoedt? Hoe kun je daar in het leven van
alledag inhoud en vorm aan geven?
We spraken over bidden, verschillende
kinderbijbels en de manier waarop je
thuis het geloof kunt vieren. We bespraken rituelen en onze eigen geloofsgeschiedenis. We maakten gebruik van de
boekjes Zijsprong, themaboekjes die door
de PKN zijn uitgegeven. In 2010 is de
groep gestopt omdat het erg moeilijk
bleek om geschikte data af te spreken.
Tegelijkertijd blijft er bij de meeste deelnemers wel de behoefte om over deze
thema’s door te praten.
Pia ten Hoeve

Surinaams-Hindoestaanse
maaltijd van de interculturele
eetgroep.
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Gespreksgroepen
en activiteiten
2009

Weten en geloven
21 januari 2009 bereikte de reeks avondbijeenkomsten over ‘weten en geloven’ zijn
hoogtepunt met een boeiende avond van
Heine Siebrand over Spinoza. Heine wees
meer dan twintig deelnemers op het belang van de intuïtie. Het gebrek aan zulke
uitzonderlijke sprekers liet de reeks nog in
het voorjaar eindigen. Initiatiefnemer Michael Münker: ‘De avonden van weten en
geloven herinner ik me graag als een inspirerend en prikkelend delen van inzicht met
leuke mensen, open en geïnteresseerd,
heel kenmerkend voor de EUG dus.’
Harm Schut

Ruimte scheppen voor een nieuw
begin
Seintje Bos gaf in de veertigdagentijd van
2009 een workshop rond het boek Ruimte
scheppen voor een nieuw begin, een werkboek voor creatief schrijven in de vastentijd van Christiane de Vries. Er waren negen deelnemers, van wie er drie van
buiten de EUG kwamen. Op vijf woensdagavonden kwam de groep bij elkaar om
de ervaringen met het vasten en het
schrijven te delen. De eerste bijeenkomst
was de woensdag voorafgaand aan de
veertigdagentijd en we sloten de serie af
op de woensdag na Pasen. Iedere bijeen-

Tussenstop tijdens de ﬁetspelgrimage als afsluiting van
de Paradijsparade.

komst begon in de kapel van Ki Tov met
het avondgebed. Daarna gingen we met
elkaar aan het werk en in gesprek.
Jammer genoeg bleef de groep niet compleet: om uiteenlopende redenen maakte
niet iedereen de serie af. Sommigen waren er onvoldoende op voorbereid dat het
vasten en het schrijven een behoorlijke
impact had op het persoonlijke leven. Een
andere deelnemer vertelde dat het schrijven niet helemaal ‘zijn ding’ was. Dit was
jammer, ook voor de anderen die wel
trouw bleven komen. Zij waren allemaal
(zeer) positief over deze serie bijeenkomsten. De gesprekken waren openhartig, de
betrokkenheid groot en de ervaringen met
deze voorbereiding op Pasen positief.

Paradijsparade
Van 17 tot en met 21 mei 2009 organiseerde het IPSU de Paradijsparade, een
week met activiteiten rondom het thema
paradijs. Stagiaire Annelies Schouten was
projectleider en ook Jasja Nottelman was
nauw betrokken bij de organisatie. Centrale vragen die week waren: Wat is het
paradijs eigenlijk? Bestaat het paradijs
wel? Wat heeft het paradijs met mijn leven te maken?
De week begon met de theaterviering
Nieuwe Helden en verder was er onder andere een talkshow waarin mensen met elkaar uitwisselden wat het paradijs voor
hen inhoudt. Op dinsdagavond voerden
enkele mensen tijdens een diner pensant
een socratisch gesprek over hemel op
aarde. Als afsluiting van de week was er
een fietstocht in de omgeving van
Utrecht, gevolgd door een maaltijd waarbij iedereen iets meenam om te eten. Het
aantal deelnemers aan de activiteiten viel
wat tegen, maar verder was het een geslaagde week.
Met dank aan Annelies Schouten
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Fort Europa
Eind oktober 2009 heeft de diaconiegroep Vluchtelingenwerk Midden-Nederland uitgenodigd om het spel De bestorming van Fort Europa te spelen. Dit spel
is speciaal ontwikkeld om voorlichting te
geven over het lot van vluchtelingen. Tijdens het spel kruip je als het ware in de
huid van een vluchteling en zo kom je
voor allerlei beslissingen te staan. Blijf je
met gevaar voor eigen leven in je eigen
land? Of laat je huis en haard achter in de
hoop ergens ver weg een nieuw leven op
te bouwen? Kun je tijdens je vlucht alle
hindernissen overwinnen of strand je onderweg?
Er waren die avond tien deelnemers,
waardoor we het spel in kleine groepjes
konden spelen. Het was een erg indrukwekkende avond. Het spel riep heel veel
bij iedereen op, waardoor we ook na afloop van het spel nog een hele tijd met
elkaar hebben gepraat. Een van de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk was zelf gevlucht uit Iran en zij vertelde haar verhaal.
Deze avond heeft bij ons in ieder geval
gezorgd voor meer bewustwording van de
realiteit, die helaas geen spel is.
Cis de Hoop

Je bent jong en je gelooft
In 2009 werd opnieuw de groep ‘Je bent
jong en je gelooft?!’ aangeboden. Dit
keer deden zeven studenten en recent afgestudeerden mee. Met veel plezier spraken zij avonden lang over de belangrijke
thema’s rondom geloven in deze tijd en
verbeeldden dit op een creatieve manier.
Op 31 mei 2009 deden drie mensen uit de
groep belijdenis.
Jasja Nottelman

Fierlezing
Op 13 november 2009 organiseerde het
tijdschrift Fier samen met de EUG de lezing ‘Her-denken. Van feminisme naar femanisme.’ Roos Wouters, publiciste en
columniste van Opzij en aanvoerster van
het New Girls Netwerk bij Women Inc.,
gaf een toelichting op het begrip femanisme. Daarna was er een discussie over

de verschuivende rolpatronen in maatschappij en kerk. De middag werd afgesloten met een borrel. Jasja Nottelman
was dagvoorzitter.

Kerstdiner 2009
Met bijna vijfentwintig deelnemers was
het een geslaagde activiteit. Zoals altijd
nam iedereen iets te eten mee. Bijzonder
was dat er uiteindelijk meer mensen aanwezig waren dan zich hadden opgegeven,
zodat er aan de tafels moest worden ingeschikt. Met het lezen van het geboorteverhaal uit de Bijbel in de Statenvertaling
werd gerefereerd aan de typisch (orthodox) protestantse gewoonte om uit de
Bijbel te lezen na het eten, een gewoonte
waar toch heel wat EUG’ers mee zijn opgegroeid.
Teunis Hol

Het spel De bestorming van fort
Europa van Vluchtelingenwerk.

Bibliodrama
In het najaar van 2009 en het voorjaar van
2010 hield Marieke Milder in totaal vijf
avonden bibliodrama. Er waren steeds
tussen de zes en twaalf deelnemers. Tijdens deze avonden lazen de deelnemers
met elkaar een Bijbelverhaal en identificeerden ze zich met een rol. Vanuit die
rol gingen ze met elkaar in gesprek en dat
leverde verrassende ontmoetingen op.
Een paar voorbeelden: bij de intocht in
Jeruzalem liepen er een jonge en een wat

Een van de kunstwerken die de
deelnemers van ‘Je bent jong
en je gelooft?!’ maakten.
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2009
2010

oudere ezel mee, die elkaar vonden en elk
hun eigen manier hadden om mee te
trekken met Jezus. Bij het paasverhaal
gingen we in gesprek met de doeken die
Jezus’ hoofd bedekt hadden toen hij gestorven was; deze doeken speelden later
een rol in de paasnachtdienst. De lamme
die werd uitgenodigd om bij Jezus te komen en op te staan, worstelde met zijn
angst voor wat komen ging. En in het verhaal van de drie mannen die Abraham bezoeken gingen twee Sara’s met elkaar in
gesprek.
Het waren verrassende avonden, die een
heel nieuw licht wierpen op de vaak bekende verhalen.

Welkomstavonden
Samen met mensen van de werkgroep
Gastvrije Kerk organiseerde Marieke Milder in het najaar van 2009 en voorjaar van
2010 vier welkomstavonden. Deze avonden waren bedoeld voor mensen die
nieuw zijn in de EUG en graag nader wilden kennismaken met de EUG en met andere nieuwkomers. De organisatoren
zorgden voor een kaarsje en wat lekkers
op tafel en materiaal over de EUG. Er bleken de eerste twee keer zoveel vragen te
zijn dat het kennismakingsspel niet eens
aan de orde kwam. De eerste avond waren er zes nieuwkomers, de tweede avond
drie en de laatste twee avonden steeds
één persoon. Gezien de lage opkomst het
tweede halfjaar is besloten de welkomstavonden in het nieuwe seizoen niet voort
te zetten.

In het najaar van 2009 en
2010 ging een groep EUG’ers
naar Taizé.

Taizéreizen
In de herfst van 2009 en 2010 ging een
groep EUG’ers een week naar Taizé. Beide
keren was het een gemengd gezelschap
van ervaren Taizégangers en mensen die
voor het eerst gingen. Bijna zonder uitzondering hadden zij een goede week vol
inspiratie, rust en ontmoeting. Dat gold
ook voor stagiaire Wietske Anne de Haan.
‘Op deze pelgrimage naar Taizé was ik onderweg met mijn medereizigers. Velen
van ons waren op zoek. Naar antwoorden,
nieuwe hoop. Troost. Vrede en vertrouwen. Op zoek naar God. Er kwam bij mij
een moment dat ik tot de conclusie
kwam: ja, God was daar en deed een werk
in mensen.’
Greetje Ligthart

Ontmoetingen na de dienst
In het najaar van 2009 en het voorjaar van
2010 organiseerde Marieke Milder vier
ontmoetingen na de viering op zondagochtend. Door een spel of een andere
eenvoudige werkvorm gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Doel van de
ontmoetingen was elkaar beter te leren
kennen. Het aantal deelnemers varieerde
van 8 tot 25.

Goede Keuzes leren maken
In 2009 benaderde coach Clement Carriere Jasja Nottelman om samen een training voor studenten op te zetten rond
het maken van keuzes in leven, studie en
werk. Dit resulteerde in de training
‘Goede keuzes leren maken’. In het seizoen 2009-2010 ging de eerste training
van start, een pilot om te kijken of studenten hier iets aan zouden kunnen hebben. Met vier studenten is er tien middagen intensief gewerkt. Door een mix van
werkvormen en door tijd te nemen om
diverse problemen goed uit te werken,
kregen de studenten vele handvatten
mee om verder te kunnen. Na deze succesvolle pilot besloten Jasja en Clement
de training in het najaar van 2010 nogmaals aan te bieden, mede na overleg
met de studentendecaan van de Universiteit Utrecht. Dit keer werd de focus wat
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verlegd naar keuzes maken en zingeving.
De training heette nu ‘Zin in je leven?’.

Introductie
In de introductieweken van 2009 en 2010
stonden de deuren van de Janskerk de
hele week open. Er was een terras voor
de kerk, een UITrustpunt met wegzakbanken, ludieke schemerlampen en genoeg koffie en thee voor de student met
een kater. In 2009 was er op de dinsdag
een groot debat van de gezelligheidsverenigingen in de kerk waardoor deze uitpuilde van de studenten. Uiteraard waren de EUG en het IPSU ook op de Uithof
vertegenwoordigd. De uitgedeelde pepermuntjes werden enorm gewaardeerd!
Jasja Nottelman

voor beginners van Wil Derkse. We spraken over hoe je de Benedictijnse spiritualiteit in je dagelijks leven kunt gebruiken,
bijvoorbeeld door dagelijks iets te lezen
dat je voedt of door Benedictijns timemanagement (de kunst van het beginnen en
het stoppen). Naast de gesprekken hebben we veel gewandeld: individueel als
aandachtsoefening, in tweetallen pratend
over wat ons bezighoudt en als groep ter
ontspanning. Drie keer per dag liepen we
door de prachtige tuin naar het kapelletje
voor een gebed met mooie liederen van
Oosterhuis en Taizé. In de stijl van Benedictus probeerden we ons gebed de rest
van de dag voort te zetten. Tijdens de afwas lukte dat niet altijd, maar op het water was dat al heel wat gemakkelijker.
Greetje Ligthart

2010

Back to Basic
Stagiaire Marja Doppenberg begeleidde in
het voorjaar van 2010 ‘Back to basic’, een
basiscursus geloven. Met een groepje van
gemiddeld zeven mensen sprak zij vijf
avonden over thema’s als: geloven is altijd anders, God in de geschiedenis, Jezus
ontmoeten, geloven met een kruis en stil
worden/bidden. Aan deze laatste avond
ging het Taizégebed in de kapel vooraf.
De avonden begonnen altijd met het bekijken van een dvd-fragment van het cursusmateriaal Ontmoetingen met God van
Peter Hendriks. Dit gaf vaak al genoeg
stof voor een goed gesprek. Volgens
Marja Doppenberg was het ‘bijzonder om
met mensen van heel verschillende leeftijd en achtergrond zo te praten over geloven. We hadden er allemaal weer andere gedachten en beelden bij en zo
konden we veel van elkaar leren!’

Tussen herberg en klooster
Een gastvrij huis waar de gastvrouw heerlijk kookt en de gastheer je in zijn bootje
mee uit varen neemt: het klinkt ideaal en
dat wat het ook! In maart 2010 organiseerden Jasja Nottelman en Aletta Eshuis
een retraite in De Spil in Giessenburg.
Tien jonge vrouwen verbleven drie dagen
in dit retraitecentrum en volgden een
programma rond het boek Een levensregel

Zorg voor je ziel
‘Een aanbod van vier bijeenkomsten in
het voorjaar van 2010 – voor mensen die
het aandurven om samen met anderen in
gesprek te gaan over de vragen op de bodem van je hart, op de bodem van je ziel.
En: met elkaar wegwijzers ontdekken om
die weg naar je ziel te vinden’. Zo werden
de bijeenkomsten van ‘Zorg voor je ziel’,
geleid door Seintje Bos, aangekondigd. Er
kwamen zeven deelnemers op af, die tijdens vier bijeenkomsten met elkaar in ge-

De rolletjes pepermunt die
tijdens de introductie werden uitgedeeld stonden ook
op de IPSU-kaarten.
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2010

sprek raakten over spiritualiteit. Door
verschillende werkvormen en door zich
thuis voor te bereiden verdiepte hun spiritualiteit zich en konden zij die steeds
beter onder woorden brengen. De gespreksthema’s dienden zich gaandeweg
aan en cirkelden rond het thema ‘bron
van mijn bestaan’. Het was mooi om zo
met elkaar onderweg te zijn.

Vredesweekdebat
Tijdens de armoedetopconferentie van de
Verenigde Naties op 20 september 2010
gaven de EUG en het IPSU een podium
voor discussie over de kansen van nanotechnologie voor armoedebestrijding.
Volgens spreekster Marijn Bosman (consulent bij CREM Bureau voor duurzame
ontwikkeling en lid van De Derde Kamer
2015) moeten innovatie en kennis over
nanotechnologie gratis beschikbaar gesteld worden aan ontwikkelingslanden. Er
moet een internationaal ‘feed-intarief’
komen, waarin rijke landen een deel van
de prijs van zonne-energie in arme landen
subsidiëren. Spreker prof. dr. Wim Sinke
(werkzaam bij ECN Zonne-energie en Universiteit Utrecht) wierp tegen dat de
minst ontwikkelde landen geen absorptiecapaciteit hebben voor kennis van nanotechnologie. De ontwikkeling van een
markt voor zonne-energie kan beter met
kredieten gestimuleerd worden. Het vredesweekdebat was onderdeel van het
project ‘Nanorecht en Vrede’, mede mogelijk gemaakt door Nanopodium. EUGvoorzitter Bart Bos leidde de avond en er

Retraitecentrum De Spil in
Giessenburg.

namen twaalf mensen deel. Het was een
inspirerende en verhelderende discussie.
Ineke Malsch

Basiscursus meditatie
Seintje Bos gaf in het najaar van 2010 een
basiscursus meditatie, met als doel dichter bij de eigen bron te komen, dichter bij
het diepste zelf. Met behulp van technieken uit het oosten en het westen mediteerden de elf deelnemers steeds anderhalf uur in de kapel van Ki Tov. Ook
oefenden zij regelmatig thuis. De deelnemers ervoeren de avonden als een verademing. Vooral de verbinding van meditatie met geloof was voor de meeste
deelnemers nieuw en een verrijking. Zij
vroegen nadrukkelijk om een vervolgaanbod.

Blik op oneindig
In het najaar van 2010 heeft Jacky Limvers
de cursus ‘Blik op oneindig: religie en hedendaagse kunst’ verzorgd. In vier bijeenkomsten keek zij met de deelnemers
naar moderne kunstwerken die zijn gemaakt vanuit religieuze tradities of die
daardoor zijn geïnspireerd. De cursus bestond uit vier avonden met elk een eigen
thema:
1. Verbanden tussen religie, spiritualiteit
en hedendaagse kunst;
2. Invloeden van christendom, jodendom
en islam;
3. Invloeden van Aziatische religies;
4. Kunst gericht op spirituele ervaringen.
Een scala aan kunstwerken en kunstenaars is op deze avonden voorbijgekomen, van Kandinsky tot Rothko en van Bill
Viola tot Marc Mulders. In totaal deden er
zes mensen mee met diverse achtergronden. De een kwam voor meer verdieping,
een ander om eindelijk eens vat te krijgen
op moderne kunst. Afgaand op de reacties was iedereen enthousiast over de
avonden, zowel wat betreft de inhoud als
de sfeer. Jacky Limvers schrijft over deze
cursus: ‘Het was een mooie kans om mijn
twee studies en passies, kunstgeschiedenis en interreligieuze spiritualiteit, met
elkaar te combineren. De hartelijke sfeer
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binnen de EUG en de geïnspireerde interesse van de deelnemers hebben het voor
mij tot een bijzondere ervaring gemaakt.’

Poëzieworkshop
In het najaar van 2010 was er een poëzieworkshop met de dichteres Liesbeth
Goedbloed. De workshop was een initiatief van de redactie van Wijs. Het eerste
uur van de workshop legde Liesbeth een
aantal principes van het schrijven van poëzie uit. Het tweede deel gingen de
twaalf deelnemers zelf aan de slag en lazen zij hun maaksels aan elkaar voor. De
deelnemers ontdekten dat poëzie schrijven niet alleen een talent, maar ook een
ambacht is, en dat er behalve inspiratie
ook transpiratie aan te pas komt. Ofwel,
in de woorden van Liesbeth Goedbloed:
’Ik zet mijn computer aan en ik ga gewoon aan het werk’.
Marieke Milder

Symposium ‘Wortels van je
spiritualiteit’
Woensdag 24 november 2010 gingen om
17.00 uur de deuren van de Janskerk open
voor studenten en eenieder die interesse

had voor het thema ‘de wortels van je
spiritualiteit’. In de kerk waren diverse
plekken ingericht voor bezinning. In het
koor van de kerk was een labyrint geplaatst, waar je in navolging van een eeuwenoude traditie de weg naar de kern
kon afleggen. Een andere hoek was gereserveerd voor stilte, waar een enkeling
een kaars ontstak, een meditatieve tekst
erbij pakte of een gebed uitsprak. Aan de
andere kant van de kerk lag een kaart uit
De atlas van de belevingswereld, waar
zoekers met elkaar in gesprek gingen
over waar ze vandaan kwamen, waar ze
naar toe wilden en wat ze mee wilden nemen van hun wortels. Zo vloog de tijd
voorbij…
Rond 18.00 uur werd een buffet opgediend, verzorgd door Hanneke Luttikhuis, vol gerechten met wortels. Iedereen was enthousiast en heeft ervan
gesmuld! De rest van de avond werd
voortgezet onder leiding van Heine Siebrand. Theatermaker en theoloog Kees
van der Zwaard verzorgde een inspirerend programma: hij sprak en zong over
zijn wortels, hij vertelde verhalen en
sloot af met een verrassende bijdrage
over Jezus. Aan het eind van de avond
viel er een stilte, klonk er applaus en onder het genot van een drankje raakten
mensen met elkaar in gesprek. Over wortels, over Kees en over Jezus.
Wietske Anne de Haan

Over het leed dat leven heet
‘Over het leed dat leven heet’ is de ondertitel van het boek Kikker gaat fietsen
van Maarten van Buuren. Hij is hoogleraar moderne Franse letterkunde aan de
Universiteit van Utrecht en een verwoed
fietser. Op een gegeven moment denkt
hij dat hij overspannen is, maar uiteindelijk blijkt hij te lijden aan een depressie.
Tijdens zijn depressie voelde hij zich als
een kikker in een stolp. Mede door zijn
fietshobby kreeg hij weer grip op zijn leven. Vandaar de titel Kikker gaat fietsen.
Een van de thema’s die van Buuren in
zijn boek beschrijft is depressie en geloof. Religie kan bij depressie een be-

Jacky Limvers
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2010
Symposium bij het verschijnen van het boek Onder de
regenboog. De Bijbel queer
gelezen, 9 december 2010.

langrijke rol spelen, het kan depressie
versterken, maar het kan ook wapenen
tegen depressie.
In december 2010 besprak een groep van
acht mensen dit boek onder leiding van
Thea Peereboom. In de bijeenkomsten,
die absoluut geen therapie waren, gingen
we met diverse werkvormen in op de verschillende facetten die van Buuren in zijn
boek beschrijft. Het doel was om door
spiegelend te lezen en te spreken over
het proces van Van Buuren, te komen tot
verdieping en bewustwording van eigen
ervaringen met dit onderwerp. Het geven
van taal aan deze materie, maar ook andere creatieve uitingen, kunnen bevrijdend zijn. Zo kwam een deelnemer met
een groot schilderij binnen, terwijl een
ander een mandala had gemaakt of een
muziekstuk meenam. Tijdens onze laatste
avond hebben we de schrijver zelf mogen
ontmoeten. Met vragen die wij vooraf
hadden opgesteld zijn wij met hem in gesprek gegaan. Dit was een bijzondere afsluiting van een serie krachtige en persoonlijke ontmoetingen.

De taal verdort tot wet
Een ambtenaar schrijft zinnen vol
Zijn chef krast door
Hertalen is de leuze
Gewaagde keuzes dragen vrucht
Hij vlucht achter het moederbord
Beelden van vrijspraak
Spoken voor zijn ogen.
Karel Eisses schreef dit
gedicht tijdens de poëzie-

Karel Eisses

workshop.

Symposium over queer Bijbellezen
Op 9 december 2010 organiseerden de
EUG en het Werkverband van Queer
Theologen in de Janskerk een symposium
over het boek Onder de regenboog. De
Bijbel queer gelezen. In dit boek wordt
een nieuwe methode aangedragen voor
het lezen van Bijbel, die ervoor pleit buiten heteroseksuelen normen te lezen.

Tijdens het symposium werd het boek
gepresenteerd en interviewde dagvoorzitter Jasja Nottelman de redacteuren.
Stagiaire Wietske Anne de Haan was erbij: ‘Het was een zeer interessante en inspirerende middag. Onder het genot van
een borrel raakten mensen in gesprek
over de Bijbel, over manieren van lezen
en onze eigen bril.’

Kerstdiner 2010
Op de vrijdagavond voor kerst werd traditiegetrouw het kerstdiner gehouden.
Helaas was het weer in die dagen vol
sneeuw, ijzel en kou en durfde niet iedereen daarom de weg te betreden of het
warme huis te verlaten. Met zo’n twaalf
mensen gingen we uiteindelijk aan tafel,
na eerst een borrel te hebben gedronken
en het eten te hebben uitgestald (en in
sommige gevallen nog klaargemaakt). Het
was een uiteenlopend gezelschap van
oud en jong. Er waren diverse soorten
soep, waardoor het bijna een soepbuffet
leek te worden. Toch kwamen na die eerste ronde nog diverse quiches en gevulde
wraps op tafel. Ook bakte iemand nog
een stapel pannenkoeken, kwam er een
appeltaart uit de oven en werden er diverse soorten vruchtenyoghurt uitgedeeld. Zo raakten alle magen goed gevuld
en met een bakje koffie of thee werd het
zomaar tegen tienen. Na de grote afwas
en het uitblazen van alle kaarsen, ging
eenieder weer zijns weegs door kou en
sneeuw.
Wietske Anne de Haan
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Financiën
Toelichting op het financiële
jaarverslag 2009

B AL A N S
Activa
De te ontvangen bedragen bestaan voor
het grootste gedeelte uit een nog te betalen bijdrage door het IPSU aan de EUG.
In de overeenkomst tussen EUG en IPSU is
afgesproken dat beide de helft van de
huur (inclusief kosten voor gas, water,
elektra, en schoonmaakkosten), de werkgeverslasten van de secretariaatsmedewerker en de kosten van alle faciliteiten
zullen betalen. De EUG betaalt en registreert alle kosten, vervolgens wordt de
helft van deze kosten in rekening gebracht bij het IPSU. Op de balansdatum
was het openstaande bedrag € 21.761,-.

Passiva
Het positieve resultaat over het boekjaar
ad € 504,- is toegevoegd aan het stichtingsvermogen.
De EUG heeft in 2009 een beklemd vermogen ten bedrage van € 30.000 ter beschikking gesteld aan het IPSU. Het vermogen is bedoeld als garantie- of
weerstandsvermogen voor het IPSU. Dit is
afgesproken in de overeenkomst tussen
de EUG en het IPSU. De bestemmingsreserve ‘IPSU’ is in 2009 aangesproken voor
het bedrag dat in 2009 is overgemaakt
aan het IPSU.
Ten aanzien van de overige bestemmingsreserves hebben zich geen wijzigingen
voorgedaan. Deze bestemmingsreserves
zijn in 2009 niet aangesproken. De bestemmingreserve ‘personeelskosten’ is
een reservering voor de komende periode, waarin de kosten van de door de
EUG aan te stellen pastor nog niet worden

gedekt door de opbrengsten komende uit
de financiële acties. Dit is gedaan op basis van een worstcase-scenario bij een
meerjarenbegroting. De bestemmingsreserve ‘projecten’ betreft de kosten die in
de toekomst gemaakt worden voor een
reprise van de Vrientenviering waar geen
te ontvangen subsidie tegenover staat.
De bestemmingsreserve ‘apparatuur secretariaat’ betreft de reservering voor de
te maken kosten bij de vervanging van de
apparatuur op het secretariaat. De bestemmingsreserve ‘vleugel’ betreft de reservering voor de te maken kosten bij de
vervanging van de vleugel.
De te betalen bedragen bestaan uit nog
te betalen declaraties, belastingen en
facturen.

RE S U LTAT EN R EK EN I N G
Baten
Het jaar 2009 heeft grotendeels in het teken gestaan van de administratieve overgang naar de PGU. In 2009 is veel geïnvesteerd in het waarborgen van de
ontvangen gelden vanaf 2010 via Kerkbalans. De aandacht voor de financiële actie
in 2009 is hierdoor minder geweest en op
grond hiervan is de opbrengst achtergebleven bij voorgaande jaren. Gezien de
gedane toezeggingen vanaf het jaar 2010
is de verwachting dat de opbrengsten
structureel op een hoger niveau zullen
uitkomen.
De ‘bijdrage IPSU’ betreft de helft van de
huur (inclusief kosten voor gas, water,
elektra, en schoonmaakkosten), de werkgeverslasten van de secretariaatsmedewerker en de kosten van alle faciliteiten.
De opbrengst van Universiteit Utrecht betreft een onverwachte nagekomen subsidie van het voorafgaande jaar.
Het Vrientenproject leeft nog steeds
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voort. Ook in 2009 werden nog cd’s en
partituren verkocht. Om deze verkopen
tot stand te brengen zijn echter ook kosten gemaakt, zoals het bijbestellen van
nieuwe cd’s.

Lasten
De salariskosten zijn lager uitgevallen dan
het voorgaande jaar. Het voorgaande jaar
is achteraf gezien te hoog geweest, doordat rekening is gehouden met de mogelijk
nog af te dragen pensioenlasten. Het
pensioensysteem is achteraf gezien niet
doorgegaan. Als gevolg hiervan is de opgenomen balanspost voor deze pensioenlasten in 2009 vrijgevallen.
Naast het Vrientenproject hebben in 2009
nog twee projecten plaatsgevonden, namelijk het theaterproject ‘Beleeft het’ en
het muziekproject ‘Rondom het Requiem’. Voor deze projecten zijn kosten
gemaakt. Tegenover deze kosten staan

opbrengsten uit subsidies en vrijwillige
bijdragen.
Resultaat
Het jaar 2009 is afgesloten met een klein
positief resultaat van € 504,-. De lagere
baten als gevolg van minder opbrengst bij
financiële acties zijn opgevangen door lagere kosten.
Bert van ’t Oever

Lasten
Pastores
Bijdrage salarissen

Personeel
Salarissen
Declaratiebasis
Personeelsvoorzieningen

Organisatiekosten
Secretariaat
Huur Janskerk
Huur huisvesting EUG
Doorbelasting PGU
Onderhoud apparatuur
Beheer en bestuur
Overig

Publiciteit
Promotiemateriaal
Advertenties
Jaarverslag
Wijs
Overige

2007

2008

Begroot 2009

2009

-

-

30.000
30.000

€9.650
€9.650

30.530
3.184
1.186
34.900

40.679
6.054
1.443
48.176

36.000
6.000
2.000
44.000

27.592
8.032
2.268
37.892

5.455
17.898
18.218
1.024
5.070
2.617
50.282

6.789
18.015
18.362
1.384
1.983
46.533

6.000
18.000
18.000
3.000
2.000
2.000
49.000

3.613
18.432
18.362
1.189
3.723
45.319

3.588
630
69
4.287

2.922
840
3.762

3.000
1.000
1.000
5.000

1.665
506
811
832
3.814
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Vervolg lasten 2009

Activiteiten
Creche
Diaconie
Gastvrije kerk
Inroductie
Jongerenwerkgroep
Koor
Liturgiecommissie
Overige
Projecten, algemeen
Lieddag
Project Vrienten
Project Theater
Paaswake
Rondom het Requiem
Verhaalgroep
Vrouwenwerkgroep
Wereldwinkel

Overige
aanschaf altaartafel
dotatie bestemmingsreseve
Onderhoud vleugel
Bankkosten
Aanpassingen huisvesting
Incidentele kosten

Totaal
Resultaat
Totaal

2007

2008

Begroot 2009

2009

197
442
100
700
2.400
328
1.642
308
33
74
6.224

384
123
800
3.300
4.159
2.709
633
29.048
1.088
2.540
44.784

2.000
1.000
3.000
8.000
8.000
22.000

98
119
135
800
3.000
1.866
2.495
1.734
2.576
199
13.022

1.222
20.000
75
130
741
13.704
35.872

10.000
240
305
663
1.136
2.344

3.000
3.000

655
216
871

131.565
1.310
132.875

155.599
1.856
157.455

153.000
31.000122.000

110.566
504
111.070

2007

2008

89.887
5.831
5.547
101.265

Baten
Bijdragen
Financiële acties
Collecten EUG
Collecten PGU

Subsidies
Bijdrage IPSU
Universiteit Utrecht
Hogeschool Utrecht
Subsidie Vrienten (PIN & SKAN)
Projectsubsisies

Overige baten
Rente
Dividend
Verkoop cd's/partituur Vrienten
Verhuur klapstoelen Janskerk
Overige

Totaal

Begroot 2009

2009

81.129
5.970
3.681
90.780

80.000
5.000
85.000

63.711
5.406
69.117

20.000
2.300
440
22.740

20.000
2.300
23.850
1.125
47.275

23.000
8.000
31.000

19.777
5.000
3.829
28.606

5.744
83
300
2.743
8.870

6.173
84
11.167
1.500
476
19.400

6.000
6.000

6.162
85
4.456
1.500
1.144
13.347

132.875

157.455

122.000

111.070
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Activa

Financiele vaste activa
Waardepapieren
Vorderingen
Borg GvS
Vooruitbetaald
Te ontvangen bedragen
Liquide middelen
Postbank
Rabobank
Spaarrekeningen

Totaal

2007

2008

2009

5.470
5.470

5.554
5.554

5.639
5.639

1.500
1.530
14.164
17.194

1.500
29.942
29.942

1.500
32
24.920
26.452

53.099
2.451
193.999
249.549

13.523
2.648
231.171
247.342

6.556
4.209
201.334
212.099

272.213

284.338

244.190

2007

2008

2009

26.380
35.054
99.027
8.000
2.000
5.000
175.461

33.117
171.000
10.000
30.000
12.000
14.000
270.117

33.621
171.000
10.000
12.000
14.000
240.621

82.800
82.800

-

-

8.850
5.102
13.952

14.221
14.221

3.569
3.569

272.213

284.338

244.190

Passiva

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve personeelskosten
Bestemmingsreserve calamiteitenfonds
Bestemmingsreserve projecten
Bestemmingsreserve IPSU
Bestemmingsreserve apparatuur secretariaat
Bestemmingsreserve vleugel

Voorzieningen
Erfenis

Kortlopende schulden
Voorschot subsidie Vrientenproject
Te betalen bedragen

Totaal
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Toelichting op het financiële
jaarverslag 2010
2010 was vanuit financieel oogpunt een
spannend overgangsjaar. De EUG werd
per 1 januari 2010 als ‘Wijk 1’ volledig opgenomen in de PGU. Werknemers die in
dienst waren bij de EUG zijn in dienst getreden bij de PGU. De PGU belast de personeelskosten aan de EUG door via een
rekening-courant. De inkomsten van de
Aktie Kerkbalans komen binnen bij de
PGU en worden via dezelfde rekeningcourant als inkomsten voor de EUG verwerkt. De PGU maakt een (geconsolideerde) jaarrekening op basis van de
bankmutaties die de EUG aanlevert, aangevuld met de bovengenoemde doorbelastingen.
Bij de opnamen van de EUG in de PGU is
het overschot aan liquide middelen van
de EUG overgemaakt naar een rentedragende rekening van de PGU. Dit geld blijft
geoormerkt voor de EUG en is opvraagbaar door de EUG. Tevens komt de rente

ten goede aan de EUG. De specifieke bestemmingsreserves afkomstig van de
Stichting Zolder en de erfenis, waaraan
voorwaarden verbonden zijn, vormen
hierop een uitzondering. Deze reserves
zijn niet overgemaakt. De EUG betaalt de
rekeningen voor lopende zaken uit de inkomsten die binnenkomen via de EUGbetaalrekening 772500. Mocht er op een
bepaald moment sprake zijn van een tekort aan liquide middelen dan kan de EUG
geld opvragen via de rekening-courant bij
de PGU. Tevens kunnen grotere uitgaven
door de PGU namens de EUG worden betaald.
De EUG sluit 2010 af met een positief resultaat van €26.788,-. In de begroting
voor 2010 was het geplande resultaat -0-.
Het positieve resultaat is hoofdzakelijk
een gevolg van minder personeelskosten,
omdat de gemeentepastoor nog niet was
aangesteld en er minder kosten waren
voor administratie en beheer dan begroot.
Ed Schaefers

Lasten
Lasten kerkgebouwen
Huur Janskerk
Huur huisvesting EUG
Onderhoud vleugel
Dotatie onderhoud orgel

Pastoraat
Bijdrage salarissen gastvoorgangers

Lasten kerkdiensten en vorming
Organisten
Kosten kerkdiensten (werkgroepen)
Kosten cursussen en projecten

2009

Begroot 2010

2010

18.432
18.362
655
425
37.449

18.000
18.000
-

18.432
18.881
174

36.000

37.912

9.650
9.650

31.000
31.000

7.066
7.066

8.032
4.950
8.903
21.885

6.000
4.000

2.591
4.135
24.029
30.755

22.500

Verplichtingen en bijdragen
Salarissen en vergoedingen
Salarissen
Sociale lasten en pensioenpremie
Overige personeelskosten

355

27.592
6.729
2.268
29.860

27.705

40.000

798
35.232
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Vervolg lasten 2010
2009
Lasten beheer en administratie
Secretariaat
Verzekeringen en contributies
Kosten SMRA
Advieskosten
Aanschaf inventaris
Schoonmaakkosten
Beheer en bestuur
Overig

Financiële lasten
Bankkosten
Overige

Diverse lasten
Promotiemateriaal
Advertenties
Jaarverslag
Incidentele kosten

3.613

2010

4.625
876
315
444
888
2.270
2.758

1.189
3.723
8.525

18.000

216
216

500
500

60

1.665
506
811
2.982

-

-

-

559
559

4.000

355

110.566
504
111.070

152.000
152.000

124.470
26.788
151.258

2009

Begroot 2010

2010

4.456
1.500
5.956

-

2.551
1.725
4.276

6.162
85
6.247

6.000
6.000

8.796
8.796

63.711
5.406
69.117

115.000

59.165
39.834
4.568
5.400
108.967

19.777
5.000
3.829
28.606

23.000
8.000
31.000

15.919
29.219

1.144
1.144

-

-

111.070

152.000

151.258

Aandeel kosten centraal

Totaal
Resultaat
Totaal

Begroot 2010

12.176

60

Baten
Baten onroerende zaken
Verkoop cd’s/partituur Vrienten
Verhuur klapstoelen Janskerk

Financiële baten
Rente
Dividend

Ontvangen bijdragen
Bijdragen via PGU
Bijdragen via EUG
Collecten EUG
Giften via PGU

Subsidies
Bijdrage IPSU
Universiteit Utrecht
Projectsubsisies

Overige baten
Overige

Totaal

13.300
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Activa

Financiele vaste activa
Waardepapieren

Vorderingen
Borg GvS
Vooruitbetaald
RC PGU
Te ontvangen bedragen

Liquide middelen
Postbank
Rabobank
Van Lanschotbank
Spaarrekeningen

Totaal

2009

2010

5.639
5.639

5.639
5.639

1.500
32

1.500
28.090

24.920
26.452

29.590

6.556
4.209
201.334
212.099

6.156
2.445
281.630
290.231

244.190

325.460

2009

2010

33.621
171.000
10.000
12.000
14.000
240.621

184.608
82.800
57.502

324.910

3.569
3.569

550
550

244.190

325.460

Passiva

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve Erfenis
Bestemmingsreserve Stichting Zolder
Bestemmingsreserve projecten
Bestemmingsreserve apparatuur secretariaat
Bestemmingsreserve vleugel

Kortlopende schulden
Te betalen bedragen

Totaal

