Jaarverslag
2017

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de USRK over het jaar 2017.
Zoals u in de diverse bijdragen kunt lezen van onze ‘afdelingen’ is er wel wat
gebeurd met de oecumene. Het moderamen heeft de USRK door de soms hoge
golven gestuurd met de hulp van onze Eeuwige Stuurman, Jezus Christus.
Hij is de Stuurman, die niet op de wal staat, maar telkens weer aanwijzingen
geeft voor de veilige koers. Wij, roergangers en ander scheepsvolk, verstaan
zijn opdrachten niet altijd zo goed. Dat komt vast door het stormachtige geluid
van de golven om ons heen. Af en toe wordt er ingegrepen opdat we toch een
behouden vaart zullen mogen ervaren.
Nu ik dit schrijf herinner ik mij dat vroeger in nogal wat huizen een bordje met
een spreuk hing over een (niet) zo’n kalme vaart maar wel een behouden
aankomst. De precieze woorden weet u lezer vast nog wel.
Voor het afgelopen jaar en het toekomstige wens ik u God’s zegen.
Wilt u bidden voor het werk dat de USRK mag doen in de stad? We doen dat in de opdracht die Jezus ons heeft
gegeven en nog steeds geeft.
Ik bid dat wij allen behouden mogen aanmeren met vooraf een enkele tussenstop.
Met elkaar verbonden in Christus.
Henk Korff
Voorzitter
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De USRK
De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) is opgericht op 21 juni 1968 en bestond eind 2017 uit 20
lidkerken. De samenstelling van de raad is hieronder weergegeven in alfabetische volgorde.
Baptistengemeente De Rank
Baptistengemeente Silo
Doopsgezinde gemeente Utrecht
Evangelische Broedergemeente Utrecht
Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht
Holy Trinity Anglican Church
Koptisch Orthodoxe parochie
Leger des Heils, Korps Utrecht
Nederlandse Gereformeerde Kerk
Oud-katholieke parochie Utrecht
Protestantse gemeente Utrecht
Protestantse gemeente Vleuten-De Meern
Remonstrantse gemeente Utrecht
Rooms-katholieke Ludgerus parochie
Rooms-katholieke Martinus parochie
Rooms-katholieke Salvator parochie
Rooms-katholieke parochie Licht van Christus
Waalse gemeente Utrecht
Gemeente der Zevende-dags Adventisten

Peter Kos
Marjanne Lam
Teije Bakker
Patricia Terborg, Mark de Vos
Catrien van Opstal
Henk Korff, Xander van Asperen
Maria Farag
Anja en Fred Nieuwland
Koos van Beusekom
Bernd Wallet, Jutta Eilander
Gonda de Haan, René Kil, Jan de Kruijf, Hans Spinder,
Marieke Sillevis Smitt
Leon Bal
Jan Bergstra
Koos Smits
Christien van den Heuvel
Vacature
Joke Kuijf, Martin Los
Michel Badry, Grietje Hofman
Lex van Dijk

In de afgelopen verslagperiode is de samenstelling van de USKR enigszins gewijzigd. Wat helaas niet
veranderde was de enige nog overgebleven vacature van de RK Salvator parochie.
De USRK werd tot 1 oktober ondersteund door een ambtelijk secretaris: Arie Noordermeer.

De moderamen in 2017
De moderamen is het bestuur van de URSK. Na aanvulling door een PGU afgevaardigde, Marieke Sillevis Smitt
was de samenstelling van het moderamen in december 2017 als volgt: Henk Korff (voorzitter), Christien van den
Heuvel-van Maarseveen (secretaris / vice voorzitter), Joke Kuijf-Kurver (penningmeester), priester Koos Smits,
Patricia Terborg-Esajas en natuurlijk ds. Marieke Sillevis Smitt.
Er werd vergaderd op 10 januari, 7 en 16 maart, 29 augustus en 23 oktober. Dat gebeurde in het gastvrije
pastoraal centrum van de St Augustinuskerk. Vanwege het zeer slechte weer is de geplande vergadering van 12
december niet doorgegaan.

Plenaire vergaderingen in 2017
De voorzitter riep de vertegenwoordigers van de aangesloten kerken op voor vergaderingen op 26 januari, 27
maart, 20 juni, 13 september en 13 november. We waren te gast bij resp. bij de Baptistengemeente Silo, de
Protestantse Johanneskerk, de Rooms-katholieke St Willibrordkerk (Vleuten), Baptistengemeente De Rank,
Protestantse Tuindorpkerk.
De plenaire vergaderingen worden afwisselend in een andere kerkgebouw van een lidkerk gehouden. De
vergadering vangt aan met een geloofsmoment in de kerkzaal, waarna er een korte introductie volgt en een
rondleiding door de ruimten. Hierdoor kunnen we kennismaken van elkaars geloofstraditie. In de plenaire
vergaderingen worden er naast beleidszaken, door de lidkerken onderling oecumenische activiteiten
uitgewisseld.
De vergadering van 13 september was gewijd aan het thema: ‘’Wat wil Christus nu van ons?’’. Na de introductie
van Drs. Geert van Dartel (Katholieke Vereniging voor Oecumene) en Drs. Jan Wessels (MissieNederland) is
met elkaar gesproken over de betekenis van de oecumene.
Door sluiting van de Vrije Evangelische Gemeente (VEG), hebben wij afscheid moeten nemen van Milli
Kamperveen, die namens de VEG was afgevaardigd naar de USRK. Zij was tevens lid van het moderamen.
Milli is gedurende vele jaren actief betrokken geweest bij het werk van de USRK.
De ambtelijk secretaris, Arie Noordermeer, kreeg elders een volledige baan aangeboden, waardoor hij zijn
werkzaamheden voor de USRK heeft beëindigd. Ondanks dat een vacature breed was geplaatst vonden we niet
direct een vervanger voor hem die meer dan 12,5 jaren de USRK had gediend.

2

Externe vertegenwoordigingen
Er bestaan nog enkele nagenoeg zelfstandig functionerende organisaties of stichtingen die ooit door de USRK
zijn opgericht en waarbij de USRK via de (her-)benoeming van vertegenwoordigers in deze besturen betrokken
is.
Dat zijn de volgende stichtingen:
• Stichting Stiltecentrum Hoog-Catharijne
• Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders
Verder benoemt de USRK een vertegenwoordiger in (de besturen van) de:
• Beraad Kerk en Israël
• Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen in Utrecht
• Stichting Noodfonds voor Asielzoekers en Vluchtelingen Utrecht
• Programma Beleidsbepalend Orgaan RTV Utrecht
Tenslotte, zoals in de eerste regel is te lezen zal de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken voor de vijftigste keer
zijn totstandkoming mogen gedenken.
Is er veel gebeurd in die halve eeuw? Als we terugblikken en daar over na denken, kunnen we ons laten
inspireren wat oecumene heeft betekend en zal gaan betekenen in de tijd waarin wij wachten tot dat de Heer van
de Kerk wederkomt.

Bijzondere evenementen en vieringen in 2017
Gedurende het herdenkingsjaar hebben de kerken in Vleuten-De Meern allerlei activiteiten georganiseerd ter
gelegenheid van 500 jaar Hervorming
Openingsvesper in de Lutherse kerk ter gelegenheid van de Week van Gebed voor Eenheid van de Christenen op
zaterdag 14 januari
Vesper in de Pieterskerk ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei onder leiding van ds.
Mark de Vos
Vesper ter gelegenheid van de Stadsdag Utrecht op vrijdag 2 juni in de Domkerk onder leiding van ds. Nettie de
Jong-Dorland
Op de kortste nacht van het jaar organiseerde de werkgroep voor geïnteresseerde gemeenschappen de
Kerkennacht van 2017
Vesper ter gelegenheid van de Naamdag van de Schutspatroon van de stad Utrecht Sint Maarten op zaterdag 11
november in de Domkerk onder leiding van ds. Nettie de Jong-Dorland
Inluiden van Advent op zaterdag 2 december in de Pandhof van de Dom, georganiseerd door het Utrechtse
Klokkenluiders Gilde en het Citypastoraat Domkerk alsook de Protestantse Gemeente Utrecht
Nieuwjaarsvesper in de Wijkplaats op maandag 4 december onder leiding van priester Bernd Wallet, waarna
ontmoeting met de aanwezigen
In dit verslagjaar is Utrechtse Stemmen viermaal uitgekomen. Telkens was er een thema bepaald. Bij gebrek aan
kopij heeft het moderamen besloten om dit huisorgaan van de USRK niet meer voort te zetten

Werkgroep Ouderenzorg
De USRK kent een commissie ouderenwerk. Van deze commissie maken enkele geestelijk verzorgers van
zorgcentra en enkele leden van de plenaire vergadering van de USRK deel uit.
In 2017 werd door de commissie twee keer een ontmoeting georganiseerd tussen geestelijk verzorgers en in
Utrecht werkzame predikanten/voorgangers/pastoraal werkers. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaars
werk beter te leren kennen en daardoor pastoraat in de wijk en in de zorgcentra beter op elkaar aan te laten
sluiten. Door beide partijen worden deze bijeenkomsten gewaardeerd.
Een grote zorg van de commissie is de continuïteit van de vieringen in zorgcentra. In het verleden werden deze
altijd betaald door de zorgcentra. Echter door de bezuinigingen heeft een aantal zorgcentra besloten dit niet meer
te doen. De activiteit van de geestelijk verzorger in het zorgcentrum zou zich moeten beperken tot pastoraat.
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Omdat het samen vieren naar de mening van de commissie een essentieel onderdeel van het geloofsleven is, is
vanuit de commissie een initiatief genomen tot het oprichten van een steunfonds vieringen in zorgcentra. De
USRK fungeert voor dit fonds als "gastheer". De inkomsten en uitgaven lopen via de rekening van de USRK.
Bijdragen worden ontvangen van een aantal kerken en enkele particulieren. In 2017 werden meer dan 135
vieringen op deze manier gefinancierd. Uit terugkoppelingen blijkt hoe belangrijk deze oecumenische vieringen
zijn voor de bewoners van zorgcentra die meestal niet meer naar een dienst in de eigen kerk kunnen.
Xander van Asperen

Utrechts Beraad Kerk en Israël
I) Leerhuis
a) Thema’s 2017/18
Al een flink aantal jaren worden er leerhuisavonden gegeven, geleid door Tirtzah Middleton.
De thema’s dit seizoen waren achtereenvolgens 1. Onze Vader; 2. Heiliging van het leven, 3. Hooglied
b) nieuwe vormen
In het seizoen 2016/2017 is er voor het eerst een indruk gegeven van een Pèsach-viering door het gehele
verloop van die viering met elkaar te beleven. Dit bleek toen een onverwacht succes te zijn.
Vandaar dat ook dit jaar een feest uit de Joodse traditie werd gevierd door met elkaar de elementen van het
Bomenfeest mee te beleven. Het Bomenfeest heet: Toe Bisjevat, namelijk de 15 e in de maand Sjevat (Toe =
de 15e ). Dit meebeleven hield ook in dat we met elkaar een Seidermaaltijd vierden. het bijzondere was dat
dit feest buiten Joodse kring weinig bekendheid geniet. Het geeft echter wel een wezenlijk element aan in de
Joodse geloofsbeleving. De Joodse kalender is namelijk verbonden met de jaarlijkse cyclus der seizoenen en
vegetatie. Meer dan met enig gewas is het Jodendom verbonden met bomen, in het bijzonder met fruitbomen.
In de Bijbel is een boom niet zomaar een plant, het is een symbool van leven en van mens-zijn. De eerbied
voor bomen komt tot uiting in het Bijbelse voorschrift fruitdragend geboomte rond een belegerde stad niet te
vernietigen (Deut. 20: 19). De rabbijnen breidden dit gebod uit tot elke vorm van verspilling. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de Joodse kalender een speciale feestdag voor bomen kent. Nieuwjaar der bomen valt
op de 15e van de maand Sjevat, het prille begin van de lente in Israël. De zorgvuldige omgang met de natuur
en de nadrukkelijkheid waarmee voor verspilling wordt gewaarschuwd, heeft een krachtig ecologisch aspect
aan zich!
Ook deze viering mag een succes genoemd worden.
c) plaats en tijd
We beginnen altijd om 20.00 u. en sluiten om 22.00 u. af. We hebben onderdak gevonden in het Thomas à
Kempis Leerhuis (achter de Gerardus Majella-kerk).
d) deelname
Sinds deze locatie gemiddeld 15
II) Avondwake
Herdenking van de Jom hashoah, dag der vernietiging, vindt de laatste jaren plaats in de voormalige synagoge
(dit jaar 15 april); gemiddeld zijn er 70 à 80 bezoekers
Vaste onderdelen: psalm, toespraak (nu door de hulpbisschop van Utrecht, mons. Woorts), dodengebed,
aansteken kaarsen bij zes vernietigingskampen
III) Herdenking Kristallnacht
In de nacht van 9 op 10 november 1938 was er in
Duitsland een Duitsland-breed georganiseerde pogrom.
Waarschijnlijk was de opzet te testen hoe heftig het
buitenland en het binnenland (de kerken) zouden
reageren. Dat bleek – o schande voor de Europese kerk
en samenleving! - erg mee te vallen. Drie keer was deze
herdenking in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat.
Omdat deze herdenking bij voorkeur in het openbaar
plaats moet vinden en inmiddels het Joods monument
was geplaatst, heeft de herdenking de laatste twee keer
bij dat monument plaats gevonden. Duur: half uur;
opzet: toespraak, gedicht, dodengebed; laatste keer
waren er ongeveer 40 aanwezigen.
Kees Bouman
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Kerkelijk werk onder vluchtelingen
Het Leger des Heils i.s.m. het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
(USRK):
• Aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie die bekend is bij het COA, de gemeente Utrecht,
Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis,
• De behoefte van de vluchtelingen bekend maken bij de Utrechtse kerken,
• Coördinatie en aansturing van het aanbod van kerken naar het COA en de gemeente Utrecht.
16e–en laatste -informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht
Opvang en zorg voor vluchtelingen in Utrecht

20 juli 2017

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,
Met deze laatste informatiebrief willen we u informeren over het beëindigen van de projectgroep, voor de
aansturing van de inzet van de Utrechtse kerken voor de vluchtelingen. In september 2015 werd Europa
geconfronteerd met een grote vluchtelingenstroom uit het Midden Oosten. In die periode ontstonden allerlei
initiatieven om vluchtelingen een warm welkom te geven. Ook in Utrecht startten we met activiteiten om als
kerken en betrokkenen organisaties vluchtelingen die naar Utrecht kwamen te ondersteunen. Veel Utrechtse
christenen boden aan te willen helpen. Om die inzet te coördineren werkten de Utrechtse Kerken (verenigd in de
USRK) en het Leger des Heils samen. Het aantal nieuwe vluchtelingen is nu sterkafgenomen en ook zijn er in
Utrecht diverse plekken en organisaties ontstaan die de activiteiten voor en met vluchtelingen vorm geven. Dat is
de reden dat we denken dat onze coördinerende rol niet meer noodzakelijk is.
Een terugblik
Het project heeft laten zien wat we samen kunnen bereiken. We zien dat er dankzij de vluchtelingen een
samenwerking is ontstaan zowel binnen kerken als ook breder in de samenleving die voor die tijd niet bestond.
De noodzaak ontstond om samen op te trekken en dat heeft veel goeds gebracht. De grootste inzet is geleverd tot
aan zomer vorig jaar. We voegen het seizoensverslag toe in de bijlage, voor een terugblik.Het afgelopen seizoen,
hebben we vooral verkend welke inzet nog nodig en mogelijk was en hebben we ondersteuning geboden aan het
kunnen voortbestaan van een aantal projecten die zijn ontstaan vanuit de eerste inzet voor de vluchtelingen. In
Overvecht hadden we veel in de startblokken staan, met betrokkenheid van diverse kerken, maar de komst van
de vluchtelingen liet erg op zich wachten en in die wijk bleek extra inzet niet nodig tot heden.Een project wat we
in het bijzonder willen noemen is het naaiatelier; van Hagar tot Ruth. Het atelier is ontstaan vanuit een activiteit
in de opvang in Kanaleneiland en heeft geleid tot een activiteit die nu wekelijks plaats vindt in Kanaleneiland en
Overvecht. In de bijlage vindt u een update van deze werkzaamheden.De inzet werd aangestuurd vanuit een
werkoverleg, waarin het Leger des Heils, en de USRK als organisaties het voortouw namen. Hieronder een
terugblik vanuit de beide organisaties en van betrokkenen.
Frank Vader vanuit het Leger des Heils
Het Leger des Midden Nederland en de Utrechtse kerken (verenigd in de USRK) besloten samen te werken in de
organisatie en coördinatie van de inzet van de vele vrijwilligers uit de kerken. Zoals door de inzet Ageeth
Weelink, die veel ervaring heeft als vrijwilligerscoördinator, in dienstverband van het Leger des Heils en betaald
door de kerken. En door het organiseren van sportactiviteiten en het ter beschikking stellen van buurthuis Bij
Bosshardt in Kanaleneiland, vlak bij de noodopvang. Hier konden vluchtelingen elkaar envrijwilligers
ontmoeten, werden taallessen georganiseerd en kwam de mobiele kledingwinkel wekelijks langs om
vluchtelingen van kleding te voorzien.
De kerken en het Leger des Heils vinden elkaar in de gezamenlijke missie om de liefde van God te laten ziendoor
dienend en helpend aanwezig te zijn in de stad. Dat kan door samen te werken in situaties waar daadkracht en
actie nodig zijn. Maar ook op allerlei andere manieren: het Leger des Heils betrekt graag christenen en kerken
bij het werk in de stad. Of het nu gaat om het bereiken van daklozen met de soepfiets, het ondersteunen van
activiteiten voor zwerfjongeren of daklozen of helpen als 'schuldhulpmaatje' van mensen die gebukt gaan onder
financiële zorgen.
Leon Bal, vanuit de USRK
In deze twee jaar hebben we met name op Kanaleneiland en Overvecht gezien hoe belangrijk het is, de integratie
van vluchtelingen niet te isoleren van andere sociale vraagstukken die in de wijken leven. Vreedzaam samen
leven doen we met elkaar en daar is iedereen voor nodig. We hopen dat deze twee jaar een inspiratie hebben
geboden om elkaar op te zoeken en van mens tot mens te ontmoeten. Dat is niet eenvoudig. Want de ander is zo
anders. En de ander komt zo snel op mijn eiland, je kunt je bedreigd voelen in je vrijheid, in je veiligheid. De
ander spreekt een andere taal, heeft andere gewoonten. Het is een
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blijvende weg om te gaan om de vrede te zoeken, voor alle mensen, jong en oud, langgevestigde of nieuwkomer,
hoog of laagopgeleid, rijk of arm, gezond of ziek. Wij bidden de kerken en christelijke organisaties, bidden u toe,
dat u daarin wegen vindt om tekens van het koninkrijk van God op te richten. Om zelf mens van vrede te zijn.
Hoe gaan we verder? Voor mij persoonlijk ligt de volgende uitdaging al in het verschiet. Ik zie hetals een
voortzetting van de relaties die nu opgebouwd zijn. In september 2018 willen we als Utrechtse Raad van Kerken
en de stichting PAX, samen met heel veel partners in Utrecht in de vredesweek een Walk of Peace houden. Het is
mijn hoop, dat alle betrokken partijen en organisaties van de afgelopen jaren zich hier aan verbinden. Dan
zetten we daarmee echt een volgende stap naar gerechtigheid en vrede voor de stad. Ik nodig u van harte uit
voor de feestelijke startbijeenkomst van deze Walk of Peace op 18 september 2017 in de Geertekerk in Utrecht.
Deuitnodiging hiervoor vindt u in de bijlage van deze mail.
Ageeth Weelink, als coördinator
Het was een groot voorrecht om de inzet van de kerken te mogen coördineren. Wat me heeft geraakt is de grote
inzet en samenwerking van zoveel mensen. Tegelijk heeft ook het leven en de levenswijsheid van de mensen die
we ontvingen me geraakt en alle mooie ontmoetingen.Uiteindelijk zijn we allemaal 'op reis', op de vlucht of op
een schijnbaar stabiele plek in Nederland. We trekken samen op!
Een vooruitblik
We hopen en zien dat de samenwerking die is ontstaan een vervolg krijgt. Er zijn diverse organisaties die graag
die samenwerking ondersteunen als het gaat om vluchtelingen maar ook op breder vlak. Wij bevelen u graag aan
dat u gebruik maakt van het aanbod vande onderstaande lijst van (christelijke) organisaties, werkzaam in
Utrecht, voor voorlichting in uw kerk, voor een bezoek ter plaatse , met een groep uit uw gemeente, of als
prachtige plek waar leden van uw gemeenschap hun gaven en talenten kunnen inzetten, om de opdracht van
Mattheüs 25 invulling te geven. Wat je voor één van de minste van de mensen hebt gedaan, heb je voor Mij
gedaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzet voor de vluchtelingen in de wijk Overvecht. U kunt Ageeth mailen, zie info hieronder.
Stichting Gave, inzet voor mensen in het AZC en overige vragen over vluchtelingen. U kunt mailen
naar henryvalk@gave.nl
Naaiatelier van Hagar tot Ruth. Mailen kan naar vanhtotr@gmail.com.
Leger des Heils ondersteuning en activiteiten voor vluchtelingen. Mailen kan naar
vrijwilligers.mn@legerdesheils.nl
Present Utrecht, inzet van groepen voor klusprojecten met vluchtelingen en voor hulp voor activiteiten
in het AZC. Mailen kan naar info@presentutrecht.nlof bellen met 06-19882088.
Serve the city, maatjesprojecten met vluchtelingen, specifiek voor jongeren. Mailen kan naar
info@stcutrecht.nl
Huis van Vrede in Kanaleneiland, inloophuis en kerk, waar vluchtelingen bijzonder welkom zijn.
Mailen kan naar info@huisvanvrede.org
Villa Vrede, dagopvang voor ongedocumenteerde mensen in Utrecht. Mailen kan naar
info@villavrede.nl
Toevlucht, nachtopvang voor ongedocumenteerde mannen in Utrecht. Mailen kan
naarwinteropvangutrecht@gmail.com

Om diverse initiatieven en nieuws te volgen rond vluchtelingen kunt u zich ook aanmelden voor vlugschrift een
uitgave van kerken in actie. Dit kan via het mailadres j.jungheim@kerkinactie.nl.
Ook zijn we persoonlijk bereid als er vragen zijn nog met u mee te denken.

Leon Bal
USRK
dsleonbal@filternet.nl
030-6663661

Ageeth Weelink
namens Leger des Heils Utrecht en
Diaconaal Platform Utrecht
ageeth.weelink@legerdesheils.nl

Het werk van de Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders
De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders is in 2001 als werkgroep van de USRK ontstaan en in 2004 is de
SDB overgegaan in een zelfstandige stichting. De stichting bleef verbonden met de USRK doordat nieuwe
bestuursleden altijd worden voorgedragen en ook bij ingrijpende besluiten wordt de USRK geïnformeerd. De
SDB zet zich in voor buitenlanders zonder verblijfsstatus (‘ongedocumenteerden’), die met name behoefte
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hebben aan dienstverlening op het gebied van het vreemdelingenrecht. Het bureau is gevestigd aan de
Herenstraat, twee vrijwilligers Joke de Jongh en Peter Kretzschmar zorgen dat aan ongedocumenteerden met
vragen hulp geboden wordt op het vlak van sociaal juridische dienstverlening. De organisatie is volledig
afhankelijk van donaties.
2017 in het kort
In 2017 werden door SDB 47 dossiers behandeld (2016: 36). Het aantal nieuwe cliënten was 24 (2016: 13). Kort
advies en verwijzing per telefoon zijn in deze cijfers niet meegenomen. Het meeste werk zat evenals vorige jaren
in een beperkt aantal (10) dossiers van cliënten die langdurig worden begeleid in zeer complexe zaken. Voor de
bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp zijn advocaten noodgedwongen steeds terughoudender met het
aannemen van bewerkelijke zaken. Dat betekent dat SDB veel voorwerk moest doen zodat de advocaat minder
uren aan de zaak hoefde te besteden.
De toekomst
Het SDB-bestuur heeft het afgelopen jaar de toekomst van de SDB tegen het licht gehouden, het is immers niet
eenvoudig om als kleine stichting in het huidige hulpverleningsveld kleinschalige hulp te kunnen blijven bieden.
In 2017 hebben twee grote financiële financiële fondsen aangegeven dat zij in de toekomst geen donaties meer
zullen geven. De stichting is klein en het bestuur heeft samenwerking gezocht met andere hulporganisaties die
in het veld werkzaam zijn. Helaas zijn hier geen positieve resultaten uit voortgekomen. Daarnaast heeft de SDB
grote problemen om nieuwe bestuursleden te vinden. Er zijn intern, maar ook met enkele kerkelijke organisaties,
intensieve gesprekken gevoerd. Deze gesprekken gaan ook in 2018 verder, de uitkomst is op dit moment (maart
2018) uiterst ongewis.
Teije Bakker

Het Stiltecentrum
Ook in 2017 mocht de kapel van Stiltecentrum Hoog Catharijne
het oecumenisch hart zijn in het winkelhart van Nederland.
Circa 33 priesters, pastors, dominees en andere dienaren uit de
diverse Utrechtse kerken gingen voor tijdens de korte
middagpauzevieringen. Zij gaven de vieringen op hun eigen
wijze vorm, veelal vanuit hun traditie. Hierdoor wordt de
veelkleurigheid van God's kerk heel mooi zichtbaar. Dat, en het
feit dat we op zo'n bijzondere plaats aanwezig mogen zijn,
beschouw ik als een grote rijkdom en zegen.
Voor het Stiltecentrum was 2017 een enerverend jaar. De
verbouwing was aangekondigd van het Godebaldkwartier, het
gedeelte waar het Stiltecentrum is. De datum schoof steeds op en
gleed uiteindelijk het jaar uit. Geen verbouwing dus, maar het
zette wel de langere termijnplannen stil. Zo kon een pioniersplan
helaas geen vorm krijgen, omdat we voorzagen dat activiteiten
die net gestart zouden zijn weer maandenlang onderbroken
zouden moeten worden, omdat het Stiltecentrum gesloten is
tijdens de verbouwing.
Zonder nieuwe activiteiten is het moeilijk om financiering voor
het Stiltecentrum te krijgen.
Dit leidde tot het besluit dat onze coördinator geen verlenging
van haar contract geboden kon worden.
Na haar vertrek nam Dirk van den Hoven de coördinatietaak gedeeltelijk waar. Eind 2017 moest hij daarmee
stoppen wegens uitbreiding van zijn reguliere werkzaamheden.
Inmiddels is duidelijk dat de verbouwing nog een tijd op zich kan laten wachten. We en richten daarom onze
energie op (nieuwe) activiteiten die we binnen de ontstane situatie kunnen ontplooien.
Om ons heen gaat de verbouwing op Hoog Catharijne door, wat ons isoleert van de doorgaande passages. Wij
blijven echter zoeken naar manieren om onze zichtbaarheid te vergroten.
Een andere belangrijke gebeurtenis was dat onze huisbaas PAX ging "uithuizen". Daarmee verloren we vooral
het toezicht dat de receptiemedewerkers op de kapel hielden als onze vrijwilligers niet aanwezig waren.
Daardoor kon de kapel elke werkdag van half tien tot half vijf open zijn.
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Om de gevolgen van het vertrek van PAX te inventariseren en ons werk te reorganiseren hebben we het
Stiltecentrum enige tijd moeten sluiten. Dat vonden we overigens heel vervelend, voor onszelf, maar vooral ook
voor onze bezoekers. Voor sommigen blijken wij toch een welkom vast punt te zijn in een sterk veranderende
wereld, wat voor hen heel concreet zichtbaar wordt in de verbouwing van hun vertrouwde Hoog Catharijne.
Begin juni, net na Pinksteren, openden we onze deuren weer. Helaas hebben we onze openingstijden moeten
beperken.
In oktober mochten wij een grote groep studenten van de Hogeschool Utrecht verwelkomen die in onze kapel
hun meerdaagse spirituele en filosofische "retraite" begonnen.
Ook mochten we een paar nieuwe vrijwilligers verwelkomen: een gastvrouw (voornamelijk voor onze
ontmoetingsruimte) en een organist/pianist.
Helaas vertrok er ook een vrijwilliger en konden twee anderen door omstandigheden in de loop van het jaar geen
dienst meer doen.
Maar de mooie ontmoetingen blijven, zowel in de kapel als in de ontmoetingsruimte.
Een mevrouw vond het Stiltecentrum nadat zij het nieuwe Hoog Catharijne bezocht en dacht: "in dit
winkelcentrum, een drukke plaats vol commercie, moet eigenlijk een plaats van gebed zijn." Bij thuiskomst
vroeg ze Google of er zo'n plaats was. Die beantwoordde haar vraag tot haar grote blijdschap positief en verwees
haar naar het Stiltecentrum.
Tijdens een middagpauzeviering kwam een meneer binnenlopen. Tijdens de viering werd het verhaal van Daniël
verteld tegen wie God zegt: "wees sterk." Na de viering zei hij: "deze overdenking was voor mij. Ik heb straks
een heel belangrijk gesprek. Ik kwam "toevallig" hier langs en ben even binnengelopen. Nu voel ik me echt
gesterkt, net als Daniël."
Ilona Welleman.

Gebedsweek voor de Eenheid en Pinksteren
Oecumene en USRK
Wat is het hoofddoel van de USRK (Utrechtse stedelijke Raad van Kerken) anders dan het bevorderen van de
oecumene? En wat is dan die oecumene? Dat is het als gelovige Christenen persoonlijk en als Christelijke kerken
gezamenlijk binnengaan in het ene Huis van de Vader, waar, zoals Jezus bij het Laatste Avondmaal zegt: “vele
woningen zijn.” (Johannes 14, 2). In 2017, zoals elk jaar, waren er twee hoogtepunten: 1/ Gebedsweek voor de
Eenheid en 2/ Pinksteren.
Lutherjaar 2017
Het was wel een heel bijzonder jaar voor de oecumene: Luther-jaar, oftewel 500 jaar Reformatie. In 2017
moesten twee dingen herdacht worden: enerzijds de feitelijke gescheidenheid door menselijk falen, anderzijds
het door de Heilige Geest ingegeven verlangen naar eenheid in Christus. Precies de omgekeerde situatie van
1517, toen Luther de Kerk wilde hernieuwen (en dus herenigen) door haar dichter bij Christus te brengen
middels het ene Evangelie, maar wat helaas uitliep op een scheuring.
Genade en Barmhartigheid
Werd in 1517 Christelijk Europa verscheurd in Katholiek en Protestant, rond 2017 was er een wonderlijke
samenloop van Katholiek en Protestant. Luther-jaar 2017 zou genoemd kunnen worden: “Jaar van Genade”, om
naar Luthers voorbeeld te vertrouwen op Gods genade. Het jaar daarvoor, 2016, werd uitgeroepen tot “Jaar van
Barmhartigheid”, om naar voorbeeld van paus Franciscus te vertrouwen op Gods barmhartigheid en deze door
werken van barmhartigheid (Matt. 25) door te geven. Maar is Gods genade niet hetzelfde als Gods
barmhartigheid?
Gebedsweek voor de Eenheid 2017
Waar konden wij zaterdag 14 januari de stedelijke Gebedsviering voor Eenheid beter vieren dan in de Lutherse
kerk aan de Hamburgerstraat, nota bene een voormalig katholieke kloosterkerk? God zij dank, de tragische
kerkelijke verdeeldheid werd niet meer gevoeld, integendeel! Alle aanwezigen erkenden: het zijn wij die door
onze zonden de Kerk van Christus hebben verscheurd. Midden in de kerk stond daarom een kruis, opgebouwd
uit 7 dozen, waarop de 7 hoofdzonden waren geschreven. Allengs tijdens de viering werden de 7 dozen
omgedraaid en kwamen de 7 deugden tevoorschijn die de ene Kerk van Christus opbouwen. (Zie Galaten 5, 2223).
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Pinksteren 2017
Pinksteren is het hoogfeest van de Heilige Geest zelf. Wat mooi zou het geweest zijn om in 2017 op de 50 e dag
van Pasen met alle binnen- en buitenlandse kerken gezamenlijk het Pinksterfeest te vieren. Stel je voor: de
Jaarbeurs omgebouwd tot één megakerk! Helaas, nog niet. Maar vergeten we niet de inzet van de USRK, die in
2017 de vraag stelde: “Wat is onze gemeenschappelijke missie als kerken in Utrecht?” m.a.w.: “Waartoe drijft
ons die ene Geest?” En vergeten we ook niet de inzet van het Comité Interculturele (migranten) Kerken, dat
voorgangers van alle vreemdtalige kerken bijeenbrengt!
Klein-Pinksteren in Overvecht
Geen jaarbeurs, maar toch! De gezamenlijke kerken van Overvecht hielden voor de 4 e keer een oecumenische
Pinksterviering op de groene weide naast de Rafaelkerk: Katholiek, Protestant, Leger des Heils,
Broedergemeente, Buurtkerk. Vele gebeden werden gezegd, maar slechts één vuur brandde de briefjes. Vele
talen werden gesproken, maar slechts één taal van de Geest. Vele liederen werden gezongen, maar slechts voor
één God en Heer.
Priester Koos Smits, Rafaelkerk, katholiek Utrecht

Adventsmarkt 2017
Op zaterdag 2 december 2017 was weer de jaarlijkse adventsmarkt in het Pandhof, naast de Domkerk. Al een
paar jaar sta ik er namens de USRK met een kraampje om kerststalletjes te verkopen en nog wat kerstlichtjes
met als doel de opbrengst te geven aan de vele vluchtelingen die in ons land zijn aangekomen en verder niets
hebben. Mijn man zaagt de stalletjes, die eenvoudig in elkaar te schuiven zijn, zodat je ze als een bouwpakketje
mee kunt nemen, Verder delen wij tijdschriften uit van ons blad "De Utrechtse stemmen". Er is veel animo voor
en vooral de kinderen zijn gek op de lichtjes, sommige lichtjes zijn net diamanten en wisselen steeds van kleur.
Ook hebben wij altijd een bord met lekkere speculaasjes. De laatste twee jaar hebben wij speciaal geld
opgehaald voor de kinderen van vluchtelingen, die moesten toch ook maar mee met hun ouders, maken een barre
tocht en komen in Nederland en hebben niets van speelgoed, knuffels etc. Daarom proberen wij een kleine
bijdrage te leveren door materiaal gratis ter beschikking te stellen zodat er geld binnenkomt voor de kinderen. In
2 jaar ongeveer 400,- euro.
De medewerkers op de stand hadden het dit jaar extra koud, het waaide en tochtte erg in de gangen. Maar ja, het
is fijn als de coördinator van de hulp aan vluchtelingen de kinderen er blij mee kan maken. Onze ijsbenen
worden vanzelf weer warm, wij kunnen gewoon weer naar ons eigen huis gaan waar de kachel aan is.
Christien van den Heuvel- van Maarseveen

USRK en het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie
De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken is vertegenwoordigd in Het
Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie door Koos Smits
en René Kil.
Het UPLR is een netwerk van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen en organisaties dat een
waardevolle bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de stedelijke samenleving. Naast de USRK zijn
vertegenwoordigend: de hindoestaanse gemeenschap, verschillende moslimgemeenschappen, de Joodse Liberale
Gemeente, de Humanistische Werkgroep Utrecht en boeddhisten. Het UPLR is opgericht in 2011 en heeft zich in
de loop der jaren verder ontwikkeld via het onderhouden van een steeds groter netwerk.
In 2017 legden we het accent op de aanwezigheid c.q. betrokkenheid bij verschillende religieuze feesten, zoals
Holy van de hindoes en iftarmaaltijden bij de moslims tijdens Ramadan en verzorgden we voorlichtingstafels bij
de uitreiking van de Mantel van St. Maarten in de Domkerk en tijdens de Adventsmarkt in het Pandhof.
Aanwezig en betrokken waren we ook bij bijeenkomsten in het kader van dialoog zoals het oecumenisch
symposium “Europa, meer dan Markt en Euro”, dialoogbijeenkomsten voor jongeren in buurtcentrum De Dreef
en in buurtcentrum De Oase in Ondiep / Zuilen, een kennismakingsbijeenkomst met de Islamitische Stichting
Lombok in de Assoenamoskee en een interreligieuze dialoogavond in het Domcafé.
Aanwezig waren wij ook bij momenten van gedenken, zoals de 4 mei herdenking op het Kanaleneiland en de
avondwake rond JOM HASJOAH in de voormalige orthodoxe synagoge.
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In 2017 heeft de stuurgroep ook positief meegedacht over het kerkelijk project “BRUGGEN (HER)BOUWEN
– SAMENLEVEN OM TOT VREDE TE KOMEN – in Utrecht en Kirkuk (Irak). Twee leden van de stuurgroep:
(Arie Nico Verheul en Gerrit Jan Westerveld) zijn in dit kader mee geweest met een reis naar Irak. Met Yosé
Hohne - Sparborth (alom bekend vredesactiviste) deden zij uitgebreid verslag van deze reis.
Sinds 2017 participeren we ook in de werkgroep “WALK OF PEACE”, die zal plaatsvinden in september 2018.
De stuurgroep vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Verdere informatie: zie www.uplr.nl
René Kil
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