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Woord vooraf
Kerstavontuur
De winkel met tuinartikelen is omgetoverd tot een grote kerstshowroom: een hele afdeling vol glazen en plastic kerstballen, bewegende kerstmannetjes, stuifsneeuw en kerstbomen in allerlei soorten
en maten. Ik ruik er harsgeuren terwijl kerstliedjes uitwaaieren over
het winkelend publiek.
Van Napolitaanse kerstmuziek genoot ik een week voor het geboortefeest in het Amsterdamse Orgelpark. Daar werden de metten
van Kerstdag uitgevoerd door een internationaal ensemble. Zij musiceerden zo inspirerend dat zij me dichter bij het grote feest brachten met de ‘Notturno secondo, lezione prima’. Het begint als volgt:
“Iube Domne benedicere. Sermo sancti Leonis Pape. Salvator noster……….” De tekst is de muzikale inspiratie van Gaetano Veneziano (1656-1716) geworden om deze Metten te schrijven.
De preek van paus Leo de Grote begint met “Geliefden, heden is
de Verlosser geboren….” en gaat verder met “Laten wij ons verheugen….”.
Die blijdschap dat God bij ons is komen wonen willen wij graag delen tijdens de komende weken van Kerst. Velen vinden dat het feest
lang genoeg heeft geduurd na Tweede Kerstdag.
De commercie heeft ons een geruisloze overgang van Sinterklaas
gegeven waardoor Advent al heel erg op Kerst lijkt met alle (eetbare) artikelen in de talloze folders die in onze brievenbus worden
geduwd.
Als christenen is het niet gemakkelijk om Advent dat verwachtingsgevoel te geven: het uitzien naar de komende Belofte waarover de
profeten ons verhalen. Gelukkig ervaren we die voorzeggingen als
realiteit wanneer wij tijdens de Kerstdagen bijeenkomen in onze kerken en plaatsen van samenkomst: Christus is geboren. En zo is God
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bij ons gekomen, Emmanuel. Het Kind kreeg een week later zijn
naam. We vieren het feest minstens door tot op Nieuwjaarsdag.
Sommigen noemen die dag als Dag van de Besnijdenis van onze
Heer of Dag van Naamgeving van Jezus.
En nog houdt het vieren niet op, want het in Bethlehem geboren
Kind wordt aan niet-Joodse mensen
geopenbaard. De Kerk gedenkt
dat op 6 januari met het Feest
van Epifanie, ook bekend als
Driekoningen of God’s manifestatie (Openbaring van de Heer), the
Twelfth Night of Christmas. Sommige kerken in het oosten vieren
dan het Geboortefeest. Samen
gaan wij naar de plaats waar Jezus
is geboren. Traditioneel is dat een
stal, voor anderen een grot. Maar de
plaats voor Jezus is ons hart. Ik hoop
dat we veel kerstliederen met ons hart zullen zingen zowel thuis als
samen met onze gemeenschappen. Net zo mooi als de engelenzang? Laten wij dat proberen.
Het concert wat ik mee mocht beleven in het Orgelpark kwam voor
mijn beleving dichtbij engelenzang. Voor deze professionals was
muziek maken ook plezier hebben in het spelen. Muziek maken met
het hart? Ik dacht het wel.
Tijdens veel kerstconcerten, kerstvieringen en het zingen van kerstliederen moet ons hart opengaan omdat Jezus wil bij de mensen
wonen: Emmanuel. En niet allen dan, want het Kind van Bethlehem
kwam om de wereld te redden. Ook een Utrechtse christen die, in
engelenvlucht gemeten, 3235 kilometer ver weg woont van Bethlehem.
Ik wens u een gezegend/zalig Kerstfeest/Kerstmis en voor het nieuwe jaar veel zegeningen van onze God. Mogen we tijd vinden (maken) om ons actief voor onze gemeenschappen in te zetten. Niet
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alleen voor die gemeenschap alleen. Die groep is onderdeel van de
Kerk die het Evangelie van Jezus wil (moet) delen met andere
Utrechters en de mensen van plaatsen waar wij wonen en werken.
Het Evangelie begint met Jezus’ geboorte en de rest van zijn leven
lezen we (opnieuw) in de komende maanden.
Gloria in excelsis Deo

Henk Korff,
voorzitter
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‘Dienstverlening aan Buitenlanders’
al ruim 15 jaar actief in Utrecht
De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB) is een stichting die in 2004 is opgericht door de Utrechtse kerken als voortzetting van een al drie jaar bestaande werkgroep, met als doel: hulpverlening aan voornamelijk dak- en thuisloze vreemdelingen, die
zonder voldoende middelen van bestaan zijn. Voor vele honderden
mensen werd in de afgelopen jaren een duurzame oplossing gevonden.
SDB helpt vreemdelingen die
hankelijk van donaties. Uw
geen verblijfsvergunning hebbijdrage is van harte welkom.
ben en die daardoor zonder
Meer informatie vindt u op
inkomen of overheidssteun in
www.sdb-utrecht.nl.
Nederland moeten overleven.
Om wie gaat het?
De hulpverlening van SDB bestaat voor een groot deel uit
Een groot deel van de cliënten
het ondersteunen van deze
van de stichting is tussen de
ongedocumenteerden op het
10 en 20 jaar in Nederland. Zij
gebied van vreemdelingenrecht
zijn als asielzoeker hier gekoen andere rechtsgebieden.
men en hun aanvraag om een
Verder worden veel cliënten
verblijfsvergunning is afgewebegeleid bij het vinden van
zen, doorgaans door bewijszorg door huisartsen, psychiaproblemen. Zij kunnen niet teters en andere zorgverleners.
rugkeren omdat het land van
Ook het vinden van onderdak
herkomst nog steeds te geis vaak aan de orde. Geregeld
vaarlijk is, of omdat dat land
is financiële ondersteuning
hen niet wil terugnemen.
nodig voor levensonderhoud,
Sommigen zijn als alleenreiskosten enzovoort. De werstaande minderjarigen hier
kers van de
gekomen,
stichting zijn
gevlucht voor
Steun het werk van
vrijwilligers.
burgeroorloDienstverlening aan
De stichting
gen in landen
Buitenlanders:
is financieel
als Soedan,
NL64 INGB 0004 2534 82
geheel
afSomalië,
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Sierra Leone en Guinee. Zij zijn
hier volwassen geworden zonder voldoende begeleiding en
zonder zicht op een toekomst.
Er zijn gezinnen met kinderen
waarvan een van de ouders
geen verblijfsvergunning heeft.
De ouder met een verblijfsvergunning moet de ouder zonder
verblijfsvergunning onderhouden. Men ontvangt geen huurtoeslag en moet rondkomen
van een klein inkomen uit arbeid of bijstand voor een eenoudergezin. Zo kan een gezin
tot armoede vervallen. Het is
dan heel belangrijk dat SDB
alle mogelijkheden aangrijpt
om ervoor te zorgen dat de
ongedocumenteerde ouder een
verblijfsvergunning krijgt. Intussen moet er ook gewerkt worden aan het voorkomen of regelen van schulden.
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Er zijn mensen die lijden aan
een ziekte die wel hier behandeld kan worden maar niet in
het land van herkomst. Om die
reden kunnen zij niet terugkeren naar het land van herkomst
ook al wordt dat land veilig verklaard. SDB zet zich dan in
voor het verkrijgen van een
verblijfsvergunning op medische gronden.
Duurzame oplossingen
Mensen zonder verblijfspapieren kunnen in Utrecht 's nachts
terecht in De Toevlucht (als die
niet vol is) en overdag in Villa
Vrede. Allebei organisaties die
ook dankzij de steun van
Utrechtse kerken kunnen bestaan. Maar als dat te lang
duurt is het geen oplossing.
SDB probeert meer duurzame
oplossingen te vinden, bijvoorbeeld door opvang bij particulieren. Maar dat kost wel geld.
Generaal Pardon
En tot slot: wist u dat u een
petitie kunt ondertekenen voor
een generaal pardon voor al
die mensen die vaak al zo lang
hier zijn, zonder enig zicht op
een toekomst? Ga naar de site:
https://generaalpardon.petities.nl
en teken deze oproep. U kunt
deze oproep ook onder vrienden en bekenden verspreiden.
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Leerhuisavond Kerk & Israël
Het Beraad Kerk en Israël organiseert in Utrecht elk jaar een aantal
studieavonden om de relaties tussen christendom en jodendom te
verdiepen. Op 23 januari 2017 wordt de volgende leerhuisavond
gehouden onder leiding van Tirtzah Middleton, betrokken bij de
Joods Liberale Gemeente Utrecht. Het thema is Stromingen in het
Jodendom.
Dit leerhuis vindt plaats in het Thomas à Kempishuis (bij de Gerardus Majellakerk), Broerestraat 12, Utrecht. U kunt er gratis parkeren
maar ook de bushalte is voor de deur. We beginnen om 20.00 uur
inloop vanaf 19.45
uur. Om 22.00 uur
sluiten we de avond
af. Voor de koffie/thee wordt een
bijdrage van € 2 gevraagd.
De volgende leerhuisavond is op 22
maart 2017. We
noemen u ook al de
datum van de Jom
Hashoah: 30 april
2017.

Kerkennacht 2017:
opening: vrijdag 23 juni (Domkerk)
lokale programma’s: zaterdagavond 24 juni
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Vrije Evangelische Gemeente
Utrecht heft zich in 2017 op
Na 82 jaar gevierd, gebeden en gewerkt te hebben in Utrecht komt
er een einde aan het bestaan van de Vrije Evangelische Gemeente
Utrecht. Hun vertrouwde plek was in de Jeruelkapel in Overvecht.
De reden voor dit besluit is de
enorme vergrijzing van de gemeente. Voor het werk dat gedaan
moet worden om gemeente des
Heren te kunnen zijn waren steeds
minder mensen beschikbaar.
Het was een moeilijk besluit, dat
genomen is na een lang proces
waar alle leden bij betrokken zijn
geweest.
Afbouw
Op dit moment verkeert de gemeente in een afbouwfase. Er zijn
nog steeds twee diensten per
maand, de christelijke feestdagen
worden gevierd. Ook blijven de
activiteiten nog doorlopen. Dit zijn
niet alleen activiteiten binnen de
gemeente, ook aan de Week van
Gebed in januari wordt zoals gebruikelijk aandacht besteed met
een gebedsdienst samen met de
andere Overvechtse kerken.

Afscheid
De feitelijke sluiting is in juni
2017. Dat zal niet onopgemerkt
voorbij gaan. Zowel voor de gemeenteleden als voor alle contacten
worden
afscheidsbijeenkomsten georganiseerd.
Na de opheffing zullen de leden

van de gemeente onderdak gevonden moeten hebben bij een
andere kerk. Voor enkelen is die
beslissing al gevallen, anderen
zitten nog volop in dit proces. Vanuit de gemeente worden de leden
hierbij, indien gewenst, ondersteund.
Er is voor gemeenteleden de mogelijkheid om de band met de Vrije
Evangelische Gemeenten in stand
te houden. De Vrije Evangelische
Gemeente in Bussum biedt deze
mogelijkheid aan.
Het eigendom van de Jeruelkapel
is enige tijd geleden al overgedragen aan de Evangelische Broedergemeente.
Ivoordreef 2 in
Overvecht blijft dus een plek van
waaruit christenen vieren, bidden
en werken.
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15 - 22 januari 2017:

Utrecht viert Week van Gebed
voor de Eenheid van Christenen
De gebedsweek (15-22 januari) zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Dit jaar is het thema
‘Jouw hand, mijn glimlach’.
’Het is vijfhonderd jaar geleden dat
een vernieuwingsbeweging in de
Kerk een naam en een gezicht
kreeg. Dat gebeurde toen Maarten
Luther zijn 95 stellingen op de
kerkdeur spijkerde en dat werd het
begin van de Reformatie. Voor
Luther stond de verzoening met
God door het bloed van Jezus
Christus centraal. Het is tragisch
dat dit belangrijke besef een
scheuring van de Kerk heeft opgeleverd, stellen Willem Smouter
(voorzitter MissieNederland) en
Dirk Gudde (voorzitter van de
Raad van Kerken). Ze spreken de
hoop uit, dat het aangereikte materiaal voor vieringen in de Week
van Gebed zal helpen de kloof te
slechten.
De Duitse kerken hebben dit jaar
het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema verzoening centraal gesteld. Stap
voor stap volgt de tekst Paulus’
woorden over de liefde van Christus die mensen drijft volgens 2
Korintiërs 5:14-20. Dirk Gudde
zegt: ‘We bidden dat deze drijfveer

de verdeeldheid overstijgt en
christenen bijeen brengt’.
Het materiaal wordt internationaal
uitgebracht door de Wereldraad
van Kerken en het Vaticaan. Een
projectgroep in Nederland, die
vanuit de Raad van Kerken geleid
wordt door Geert van Dartel, heeft
het materiaal vertaald en verder
bewerkt zodat het geschikt is voor
gebruik in Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen.
500 jaar Reformatie
Door de teksten sluiten we aan bij
de herdenking van 500 jaar Reformatie. Het voorstel van de Duitsers is om een oecumenische
viering van Christus te houden,
een ‘Christusfest’. Dankzij de Reformatie kwam er opnieuw aandacht voor de genade van God en
voor het geloof in Jezus Christus.
Hij immers heeft ons gered door
de weg van het kruis te gaan. Het
besef van de betekenis van het
kruis overstijgt de verdeeldheid en
brengt christenen bijeen.
In deze viering is er een belijdenis
van de zonde van de verdeeldheid
die volgde op de Hervorming. We
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vragen als kerken vergeving. En
we eren in deze dienst Christus en
zijn verzoenend handelen. Daardoor zullen de harten van de verdeelde christenen geraakt worden,
zodat zij in naam van Christus de
verzoening willen dienen.
De val van de Berlijnse muur in
1989 was de bekroning van een
gebedsbeweging voor vrede die in
gang was gezet in de Duitse Democratische Republiek (OostDuitsland). Mensen zetten kaarsen neer en baden om vrede.
Horst Sindermann (tot 1989 lid
van het centrale comité van de
Socialistische Eenheidspartij) zei
hierover: ‘We hadden voor álles
een planning, we waren op álles
voorbereid, maar niet op kaarsen

Kerst 2016
en gebeden.’
De liturgie refereert aan deze periode van de muur te bouwen. Die
muur staat symbool voor de verdeeldheid onder christenen. Het
afbreken van de muur is een
hoopvol teken van verzoening
voor elke situatie waarin verdeeldheid onoverbrugbaar lijkt.
De USRK opent de Week op zaterdag 14 januari met een gebedsviering in de kerk van de
Lutherse Gemeente. Ook bent u
welkom om na afloop met ons
samen verder te genieten van de
zegening die we van God tijdens
de viering mochten ontvangen. De
koster van de kerk zorgt dat koffie
en thee voor ons klaar staan.

Een greep uit de kerkelijke vieringen in Utrecht:
za 14 jan 2017, 1900 uur
Evangelisch-Lutherse kerk
Hamburgerstraat 9
ma 16 jan 2017, 1930 uur
Leger des Heils
Schooneggendreef 27H
di 17 jan 2017, 1930 uur
Vrije Evangelische Gemeente,
Jeruelkapel, Ivoordreef 2
di 17 jan 2017, 1615- ± 1930 uur
Jacobikerk,
St.-Jacobsstraat 177
wo 18 jan 2017, 830 uur
Johannescentrum,
Moezeldreef 400
wo 18 jan 2017, 1930 uur
Woongemeenschap Overhoop,
Camera Obscuradreef 120

Opening van de Week van gebed in Utrecht, voorbereid
door de Evangelisch-Luthers gemeente en de Utrechtse
Stedelijke raad van Kerken. Voorgangers: mw. ds. C.
van Opstal en RK pastor K. Smits
Gebedsviering

Gebedsviering
Stadsbrede ontmoetingsdag voor pastores van Utrechtse kerken. Aanmelden via usrk@ziggo.nl
Gebedsviering

Gebedsviering

Utrechtse Stemmen
do 19 jan 2017, 1930 uur
Evangelische Broedergem.,
Jeruelkapel, Ivoordreef 2
vr 20 jan 2017, 1430 uur
‘t Huis aan de Vecht,
Costa Ricadreef 9
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Gebedsviering

Gebedsviering

vr 20 jan 2017, 1900 uur
Sint Rafaëlkerk,
Lichtenberchdreef 4

Oecumenische gebedsviering waarbij ook zijn uitgenodigd de geloofsgemeenschappen die in de Rafaelkerk
samenkomen: Poolse RK gemeenschap, Irakese Chaldeeuwse RK gemeenschap, Christelijke Eritrea Gemeente, Orthodoxe Eirtrea gemeenschap, Pentecostal
House of Worship Ministry, Eglise International d'
Utrecht en de Bethel Gemeente

za 21 jan 2017, 1800 uur
Antoniuskapel, RK Aloysiuskerk
Adriaan van Ostadelaan 2

Oecumenische gebedsviering met de Holy Trinity Anglican Church, Wilhelminakerk en St. Aloysiuskerk.

Thema Pastoresdag 2017 is:
Gebedsavontuur
Traditioneel organiseert de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
(USRK) zijn jaarlijkse zogenoemde Pastoresdag in januari. Alle
voorgangers en leiders van de kerken en gemeenschappen worden
dan uitgenodigd om samen over een aangereikt onderwerp van gedachten te wisselen. Veel voorgangers, met name die van de kleinere genootschappen, vinden niet zo vaak de tijd om met collegae
over bepaalde onderwerpen te praten.
In 2017 zal de Pastoresdag plaatsvinden op dinsdag 17 januari
2017, Deo volente, in de Jacobikerk. De migrantenkerken willen ook
deze keer weer samen met ons bijeenkomen. Met hen is het thema
‘Bidden in de praktijk’ bepaald. Enkele inleiders van gevestigde kerken en migranten kerken zullen hun gebedspraktijken met ons delen. Die praktijk kan in de privésfeer zijn, maar zeker in de bijeenkomsten. Gebeden kunnen liturgisch zijn bepaald, maar bidden kan
ook spontaan plaatsvinden.
Na deze korte inleidingen willen we in kleine kring erover verder
praten en wellicht onze eigen praktijk delen.
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En in gemeenschap met elkaar willen wij ook de
voor ons bereide maaltijd delen. Samen eten is
ook ontmoeten, en wie weet welke interessante
gesprekken dat weer oplevert.
En zo, geestelijk als lichamelijk versterkt, eindigen
we samen Pastoresdag 2017, die valt in de Week
van Gebed om Eenheid van de Christenen, met
een korte Gebedsviering in een kapel van de
Jacobikerk.
De dagindeling ziet er als volgt uit:
16.15 uur Inloop met koffie en thee en ontontmoeten deelnemers
16.45 uur Begin van het programma:
• Welkom door gastheer Jacobikerk
• Introductie door de voorzitter van de USRK
• Tweetallen van inleiders, gevolgd door delen van eigen ervaring in kleine groep
18.00 uur Samen eten
18.45 uur Gebedsviering
19.15 uur Nazit met broeders en zusters en koffie of thee
Alles Utrechtse pastores en voorgangers worden uitgenodigd om zich voor
deze ontmoeting aan te melden. Dat kan via usrk@ziggo.nl.

Visioen van een viering

Refo500 in Utrecht
In 2017 viert de hele Protestantse wereld 500 jaar Reformatie. Daar
kan niemand omheen, ook wij in Utrecht niet. In 1517 was het de tijd
dat Columbus een nieuwe geografische wereld ontdekte, maar ook
de tijd dat de humanist Erasmus en de kunstenaar Leonardo da Vinci een nieuwe geestelijke wereld ontdekten. Welnu, in die tijd was
het dat monnik Maarten Luther zijn “genadige God” ontdekte en aldus de vader werd van het wereldprotestantisme.

Utrechtse Stemmen
Intussen leven wij in een volkomen
andere tijd en wereld. Daarom
echter moeten we juist het verleden gedenken om een goede en
gezamenlijke weg te vinden naar
de toekomst. Als voor katholieken
2016 het “Jaar van Barmhartigheid” was, dan is voor protestanten
(Lutheranen) 2017 het “Jaar van
Genade”. Als voor humanisten
2016 het “Erasmusjaar” was, dan
is 2017 voor protestanten 2017 het
“Lutherjaar”. Laten we dus 2017
vieren, katholiek, protestant en
humanist.

Visioen in Utrecht
Dat wil de USRK zeker doen in
Utrecht, stad van monnik Willibrord, “founding father” van het
Nederlands Christendom, stad met
de hemelwijzende Domtoren. Maar
hoe? waar? wanneer? met wie?
Moeilijk? Neen toch! Laten we het
maken tot een feest van barmhartige genade. We belijden ons geloof door simpelweg als christenen
samen te komen en alle Utrechters
uit te nodigen. Alle
kerken kunnen zich
presenteren, niet om
anderen te bekeren
maar om zichzelf
aan te bieden.
Domplein in de
Vredesweek
Waar beter dan op
het Domplein, waar
Willibrord zijn eerste
materiële
kerk
bouwde, maar waar
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nu de lege ruimte tussen toren en
kerk een geestelijke leegte symboliseert. Die leegte (bij die boom)
willen we omlijsten met kraampjes
van alle Utrechtse kerken, van
binnenlandse en buitenlandse
oorsprong, met ouderen, jongeren, kinderen die actief zijn in hun
Kerk van Christus. Te midden van
alle drukte een podium waar wordt
gezongen, gedeclameerd, gepresenteerd, gemusiceerd en gebeden. Op een heerlijk ontspannen
zaterdagmiddag, waar relaxte passanten een drankje genade en een
broodje barmhartigheid kunnen
verkrijgen. In de Vredesweek, derde week van september, waar we
bidden dat alle kerken samen bijdragen aan de Vrede in de wereld,
de Vrede van Christus.
Wie wil meedoen?
Op een creatief moment in Overvecht begonnen wij tweeën steeds
enthousiaster te dromen van dit
visioen in Utrecht september 2017.
Wat gaan we doen bij de herdenking van 500 jaar
Reformatie, op een
nieuwe wijze, met
het oog op een
nieuwe
toekomst
van de Kerk in
Utrecht.
Wie wil meedenken
en mee organiseren
met Xander van
Asperen en Koos
Smits
kan
zich
aanmelden via
usrk@ziggo.nl.
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Maria als inspiratiebron
voor de oecumene
Aanleiding is eigenlijk dat er in februari 2017 in Museum Catharijneconvent een tentoonstelling plaatsvindt over de meest invloedrijke
vrouw ter wereld: Maria.
Enkele Vleutense voorgangers
schrijven aan hun collega’s: “Op
kerkelijk erf verschillen de meningen over haar invloed echter
nogal. Katholieken zouden haar
teveel vereren, protestanten

‘Maria leest uit de profetie van Jesaja’
Luik van het Isenheimeraltaar (±1512)
te Colmar met in de linkerbovenhoek
de profeet Jesaja.

haar juist links laten liggen. Beide uitersten doen Maria geen
recht. Kunnen we als christenen
ten aanzien van Maria niet veel
meer eenheid uitstralen? Zij is
immers een vrouw uit de bijbel.
De aankondiging van de engel
maakt haar duidelijk dat zij moeder van onze Heer Jezus Christus zal zijn. Deze Bijbelse aankondiging van de Heer is het
aloude feest dat ons het geheimenis te binnen brengt van de
menswording van het goddelijke
woord.”
Reformatie
De Vleutense dominees en pastors roepen kerken op om ook
hier in Utrecht op 24 of 25 maart
(9 maanden voor Kerst) de Aankondiging van de Heer aan Maria te vieren: “Juist in dit bijzondere jaar rond de 500e herdenking van de Reformatie wil het
Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) het voorstel
doen om op zoveel mogelijk
plaatsen het feest van de aankondiging van de Heer, waarin
Maria zo’n prominente rol speelt,
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in oecumenisch verband te vieren.” De leesroosters van de
Oud-Katholieke, Rooms-Katholieke, Anglicaanse en Evangelisch-Lutherse kerken voorzien al
in een viering van Annunciatie
op 25 maart of de vooravond
daarvan. Hoe mooi zou het zijn
als protestanten en katholieken
dit feest samen kunnen vieren.
Luther noemde het feest van de
Aankondiging van de Heer ‘een
van de voornaamste feesten’. In
zijn commentaar op het Magnifi-
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cat beschrijft hij Maria als heilige
geloofsgetuige en roemt haar
houding van eenvoud en dienstvaardigheid.
Liturgisch materiaal
De voorgangers bieden zelfs
liturgisch materiaal aan om ter
plaatse op 24 of 25 maart 2017
een oecumenische viering, bijvoorbeeld in de vorm van een
gebedsdienst te organiseren.
Belangstelling? Mail dan mw. ds.
I. Otten otten2012@hotmail.nl.

Viering (kerkelijk) Nieuwjaar

Met Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar. Daarom vieren de
Utrechtse kerken het nieuwe jaar altijd op de eerste maandag van
Advent. Dit jaar gebeurde dat op 28 november in Bij Bosshardt, een
ontmoetingsplek voor buurt en kerk op Kanaleneiland. Er werd gestart
met een vesper die geleid werd door Eveline Marseille van het Leger
des Heils en pastor Gérard Martens van de RK St. Martinusparochie.
Na de vesper hield Henk Korff, voorzitter USRK, een nieuwjaarstoespraak en vertelde een vrijwilliger van Bij Bosshardt over de sociale
functie van deze ontmoetingsplek.

Utrechtse Stemmen
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USRK peilt behoefte aan een 'Beraad
van Beheerders van Kerkgebouwen'
De gemeente Utrecht telt circa 70 kerkgebouwen die nog in meer of
mindere mate in gebruik zijn als bedehuis. Voor een aantal kerken
geldt dat het gebouw gebruikt wordt door meerdere geloofsgemeenschappen. In de afgelopen jaren is er onder kerken een toenemende
behoefte gebleken aan andere huisvesting.
Sommigen kerken willen de binnenstad uit om onder de parkeerdruk vandaan te komen (Zevendedags Adventisten); andere kerken zoeken als gevolg van hun
demografische ontwikkeling een
locatie in omliggende gemeentes
(Gereformeerde Gemeente). Weer
anderen zijn vanwege groei op
zoek naar een groter kerkgebouw
(Koptische Orthodoxe kerk) of
moeten juist hun deuren sluiten
wegens de krimpende geloofsgemeenschap (RK parochies). Zo nu
en dan is de huisvesting van geloofsgemeenschappen ook een
gespreksonderwerp binnen de
USRK.
Ervaring delen
Een algemeen verschijnsel is dat
eigenaren van kerkgebouwen te
maken hebben met een behoorlijke exploitatiedruk. Niet alleen
omdat subsidies wegvallen, maar
ook door stijgende kosten en teruglopende inkomsten van eigen
leden. Dit type knelpunten wordt
heel weinig gedeeld met anderen
– bijvoorbeeld binnen de USRK.
Laat staan dat er gezamenlijk

gezocht wordt naar oplossingen of
nieuwe mogelijkheden.
Overheid
In allerlei opzichten hebben kerken als bijzondere gebouwen te
maken met overheden. Veel kerken zijn een gemeentelijk- of

Enkele feiten en cijfers
 Er zijn ± 70 kerkgebouwen in
de gemeente Utrecht en ruim
100 kerkgemeenschappen.
 14 kerkgenootschappen zijn
medegebruiker van een bestaand kerkgebouw; 17 kerkgenootschappen huren ruimte in een sporthal, school etc.
 Tweederde van de Utrechtse
kerkgebouwen behoort toe
aan een kerkgenootschap dat
maar één gebouw beheert.
 Driekwart van de Utrechtse
kerkgebouwen behoort toe
aan een kerkgenootschap dat
lid is van de USRK

Utrechtse Stemmen
rijksmonument. Soms zijn ze
beeldbepalend voor de omgeving
of vervullen ze een bredere maatschappelijke functie dan alleen als
gebedshuis (voedselbanken).
Onlangs presenteerde de gemeente Utrecht in een conceptnota haar visie op religieus erfgoed.
Daarin werd onder meer aangegeven dat er met de Protestantse
Gemeente Utrecht een regelmatig
overleg is over (PGU) kerkgebouwen, maar dat men dat overleg
graag zou willen verbreden.
Verkennend overleg
Dit alles heeft de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK)
ertoe gebracht een verkennend
overleg op te starten met eigenaren van kerkgebouwen om na te
gaan of er behoefte is aan een
beraadgroep van beheerders van
kerkgebouwen. Met name kleinere
kerkgemeenschappen met maar
één gebouw wil de USRK hiermee
faciliteren om krachten te bundelen en expertise te delen.
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voorstellen uitwerkt voor doel,
werkwijze en middelen van zo’n
beraad. In april 2017 volgt dan
definitieve besluitvorming van de
oprichting van een beraad.
De USRK is bereid om de oprichting van een 'beraad van beheerders van kerkgebouwen', zeker in
de startfase, bestuurlijk en secretarieel te faciliteren.
Mogelijke doelen van het beraad
kunnen zijn het optimalisering van
het kerkelijk gebruik van de gebouwen, het delen van kennis, de
afstemming van verhuurbeleid aan
derden en gesprekspartner zijn
van de (gemeentelijke) overheid.
Voor meer informatie of bij belangstelling deelname, mail naar
usrk@ziggo.nl.

Brede samenstelling
Er is geen inhoudelijke noodzaak
om deelname te beperken tot beheerders van kerkgebouwen die
lid zijn van de USRK. Daarom
worden alle kerkgenootschappen
die een of meer gebouwen hebben binnen de gemeente Utrecht
uitgenodigd om deel te nemen. Na
een algemene consultatieronde
onder de lidkerken beslist de
USRK eind januari of er een
kerngroep gevormd wordt die
Sloop RK Monicakerk, Herenweg (1977)
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Oecumenische agenda:
Alle werkdagen:

1245 u Middagpauzevieringen in Stiltecentrum Hoog Catharijne

december
25

Kerstdag

Janauari
06 Epifanië

10 Vergadering moderamen USRK om 1400 uur, Pastoraal
centrum Rozenstraat

14 Openingsviering Week van de Eenheid om 1900 uur in de
Lutherse kerk

17 Pastoresdag Utrecht om 1645 uur, Jacobikerk
26 Vergadering USRK, 1930 uur

februari
01 Bijeenkomst rond de kerkennacht 2017 voor alle kerken
die deelnemen of overwegen deel te nemen; Johannescentrum, Moezeldreef 400
02 Presentatie van Jezus in de Tempel en Maria Lichtmis

02 Presentatie van Jezus in de Tempel
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