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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van de USRK over het jaar 2018. Hierin leest u wat er allemaal is
gebeurd met de oecumene in de stad Utrecht. Het moderamen van de USRK heeft nogal wat
activiteiten mogen voorbereiden en ervaren wat we samen tot stand hebben mogen brengen.
Soms zouden we sneller willen, maar we moeten ons overgeven aan God’s tempo. Al biddend
hebben wij zijn zegen gevraagd en mogen ontvangen.
Het voortbestaan van de SDB (zie hieronder) kwam dit jaar onder druk. Wegens
verbouwingen op het winkelcentrum Hoog Catharijne lijkt het Stiltecentrum minder
zichtbaar.
Gelukkig worden de contacten met de migranten (interculturele) kerken intensiever. In het
zoeken van het samengaan met de Evangelische georiënteerde gemeenschappen zijn we op
weg.
In de Week van Gebed kwamen we in vele wijken bij elkaar om samen te bidden. Op diverse
plaatsen hebben gezamenlijk Lichtjestochten georganiseerd en vertelden aan duizenden
deelnemers op een aantrekkelijke en hedendaagse manier het Evangelie van Jezus’ geboorte.

Wilt u bidden voor het werk dat de USRK doet in de stad? We doen dat in de opdracht die
Jezus ons heeft gegeven en nog steeds geeft.
Met elkaar verbonden in Christus.
Henk Korff
Voorzitter
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DE USRK
De Utrechtse Stedelijk Raad van Kerken is opgericht op 21 juni 1968 en bestond eind 2018
uit 17 lidkerken. De samenstelling van de raad in alfabetische volgorde:
Baptistengemeente De Rank
Peter Kos
Baptistengemeente Silo
Marjanne Lam
Doopsgezinde gemeente Utrecht
Teije Bakker
Evangelische Broedergemeente Utrecht
Patricia Terborg
Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht
(Catrien van Opstal) Steffie von Asmuth
Holy Trinity Anglican Church
Henk Korff, Xander van Asperen
Koptisch Orthodoxe Kerk
(Maria Farag) Youssef en Jacqueline Milad
Leger des Heils, Korps Utrecht
Anja en Fred Nieuwland
Nederlandse Gereformeerde Kerk
(Koos van Beusekom) Hansje Amelink
Oud-katholieke parochie Utrecht
Bernd Wallet, Jutta Eilander
Protestantse gemeente Utrecht
Gonda de Haan, René Kil (UPLR primus),
Jan de Kruijf, Hans Spinder,
Marieke Sillevis Smitt
Protestantse gemeente Vleuten-De Meern
Leon Bal
Remonstrantse gemeente Utrecht
Jan Bergstra
Rooms-katholieke parochie in Utrecht
Koos Smits, Christien van den Heuvel
Rooms-katholieke parochie Licht van Christus Joke Kuijf, Martin Los
Waalse gemeente Utrecht
Grietje Hofman, Michel Badry
Gemeente der Zevende-dags Adventisten
Lex van Dijk
In de afgelopen verslagperiode is de samenstelling van de USKR enigszins gewijzigd.
De (afgevaardigden) werden opgevolgd door nieuwe mensen. Wat helaas niet veranderde was
de enige nog open gebleven vacature van de RK binnenstad-parochie. Intussen is de situatie
in RK Utrecht veranderd. Sinds 2015 is er één pastoraal team voor stad Utrecht en sinds 2018
één parochiebestuur. In 2019 wordt parochie RK Utrecht als eenheid geformaliseerd. Er
bestaat overigens nog in goede samenwerking de zelfstandige parochie Gerardus Majella.
HET MODERAMEN IN 2018
De moderamen is het dagelijks bestuur van de URSK.
De samenstelling van het moderamen in december 2018 is als volgt:
Henk Korff (voorzitter),
Christien van den Heuvel-van Maarseveen (secretaris / vicevoorzitter),
Joke Kuijf-Kurver (penningmeester),
Koos Smits (lid en UPLR secundus)
Patricia Terborg-Esajas (lid)
Marieke Sillevis Smitt (lid)
Het moderamen prijst zich gelukkig met Myrna Monpellier, een vrijwilliger van de
Rafaelkerk die alle vergaderingen notuleert sinds het begin van 2018. In de tweede helft van
het jaar werd de USRK ondersteund door een bureau secretaris: David Vollmer. Als
administrateur is hij in dienst van Holy Trinity Church en als vrijwilliger ondersteunt hij de
USRK.
Voor de laatste keer werd vergaderd op 9 januari in het pastoraal centrum van de St
Augustinuskerk. Vanwege bouwwerkzaamheden was het niet meer mogelijk daar te bijeen te
komen, maar gelukkig opende het gastvrije Stiltecentrum op Hoog Catharijne de deuren voor
het moderamen op 19 maart, 30 mei, 27 augustus, 5 november en 10 december.
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PLENAIRE VERGADERINGEN IN 2018
Namens het moderamen riep de voorzitter de vertegenwoordigers van de aangesloten kerken
op voor vergaderingen op dinsdag 13 februari bij de Doopsgezinde Gemeente, op woensdag
11 april in de R.K. Rafaelkerk (samen met migrantenkerken), op donderdag 14 juni in de
Evangelisch Lutherse Kerk, op maandag 3 september in het Stiltecentrum en op dinsdag 27
november bij de Evangelische Broeder Gemeente in de Jeruelkapel.
Al enige jaren is het gebruikelijk dat de plenaire vergaderingen afwisselend worden gehouden
bij een van de lidkerken. 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 met elkaars geloofstraditie. In de plenaire vergaderingen worden er naast
beleidszaken, door de lidkerken onderling oecumenische activiteiten uitgewisseld.
De bijzondere vergadering van 11 april begon al om 17.00 uur met een ontmoeting met
vertegenwoordigers van migrantenkerken. Hun gemeenschappen zijn groeiend en daardoor op
zoek naar grotere locaties. Vanwege hun tradities is het zeer wenselijk dat zij voor het
middaguur op zondag hun diensten kunnen houden. Daardoor is het niet zo eenvoudig om
geschikte en betaalbare ruimten te vinden. De levendige discussies werden gevolgd door een
gezamenlijke maaltijd en tot slot de agenda van de USRK. Tijdens het vaste agendapunt ‘Van
en naar de lidkerken’ leerden wij heel veel van elkaar. Ieder kreeg voldoende ruimte om zorg
en blijdschap te delen.

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:
• Utrechts Beraad Kerk en Israël
• Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen in Utrecht
• Stichting Noodfonds voor Asielzoekers en Vluchtelingen in Utrecht
• Programma Beleidsbepalend Orgaan RTV Utrecht

Tenslotte, zoals u in de eerste regel hebt gelezen heeft 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.
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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 ter gelegenheid van de Week van Gebed voor Eenheid van de Christenen
vond plaats op zaterdag 20 januari in de Rafaelkerk tezamen met o.a. Eritrese, Surinaamse,
Antilliaanse, Chaldeeuwse, Afrikaanse en Poolse Christenen.
- Vesper in de Pieterskerk ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei onder
leiding van ds. Peter Kos
- Vesper ter gelegenheid van de Stadsdag Utrecht op zondag 3 juni in de Domkerk onder
leiding van ds. Netty de Jong-Dorland
- Inluiden van Advent op zaterdag 1 december in de Pandhof van de Dom, georganiseerd door
het Utrechtse Klokkenluiders Gilde en het Citypastoraat Domkerk alsook de Protestantse
Gemeente Utrecht
- Nieuwjaarsvesper in het gebouw van de Koptische Orthodoxe Kerk op maandag 3
december onder leiding van priester Bishoy Kamel, waarna ontmoeting met de aanwezigen

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID
De gebedsweek 2018 was bijzonder, omdat bij de viering naast de leden van de USRK en de
gebruikelijke lidkerken met name migrantenkerken (uit Polen, Irak, Nigeria, Suriname en
Antillen) deelnamen aan de viering, met hun eigen gebeden, gezangen en dansen.
Dit is een uitdrukking van het groeiend verlangen van de USRK om meer contact te leggen
met de geloofsgemeenschappen in de Evangelische sector enerzijds, en met
christengemeenschappen van buiten Nederland anderzijds. Juist in die veelheid en
verscheidenheid komt het evangelisch en pinksterkarakter van de Kerk tot volle uitdrukking.
Vandaar ook enkele ontmoetingen met de groep “interculturele kerken” (voorheen
migrantenkerken) in Utrecht reeds in 2018.
Koos Smits

WERKGROEP OUDERENZORG
Vieren met Zorg is de nieuwe naam voor het steunfonds vieringenzorgcentra van de USRK.
Dit fonds is in het verleden opgericht vanuit een werkgroep van de USRK. Omdat deze
werkgroep zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft en daarom geen bankrekening kan openen
vind het fonds onderdak onder de paraplu van de USRK.
In het verleden was het zo dat de regelmatige vieringen in de zorgcentra betaald werden door
de zorgverlener. De bezuinigingen hebben veel zorgverleners doen besluiten hiermee te
stoppen. Slechts pastorale zorg wordt geboden aan de bewoners van het huis. Een
kerkdienst/viering is natuurlijk een essentieel onderdeel van het geloofsleven. Gelukkig zijn
er wegen gevonden om de vieringen mogelijk te blijven maken.
In 2018 werd er meer dan 100 keer gevierd in vijf zorgcentra. Dat is een minder dan in 2017.
Een zorgaanbieder besloot namelijk om de vieringen in hun twee huizen toch weer te gaan
financieren. Daarom vielen twee huizen af maar er kwam ook een nieuw huis bij. De
bewoners bleken daar duidelijk behoefte te hebben aan een aantal malen per jaar een
kerkdienst.
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Het fonds wordt gefinancierd door bijdragen van een aantal leden van de USRK. Het betreft
hier de PKN, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Holy Trinity Church Anglican Church zegde in 2018 een bijdrage toe, deze werd in de eerste
dagen van 2019 overgemaakt. Opvallend is dat ook enkele privépersonen bijdrage aan het
fonds geven. Behalve dat het geld welkom is zeg dit ook iets over de betrokkenheid van
christenen in Utrecht bij hun oudere broeders en zusters in de zorgcentra.
Er zijn ook bijdragen in natura. Een aantal Utrechtse predikanten en priesters gaan met
regelmaat voor en dienen daarvoor geen declaratie in. Met regelmaat werken ook musici mee
aan de diensten die daarvoor zo weinig in rekening brengen dat het nauwelijks de reiskosten
dekt. Ook dit helpt mee aan het in stand houden van deze vieringen. Met regelmaat horen we
bij de USRK goede vieringen door de bewoners worden gewaardeerd!
Xander van Asperen (overleden 13 april 2019)

UTRECHTS BERAAD KERK EN ISRAËL
Leerhuisavonden
Vorig jaar is onder grote belangstelling een Pèsach-viering vorm gegeven. Zó als men in een
Joods gezin met Pèsach bijeen is, zo waren wij bijeen.
Hetzelfde is dit jaar aan de orde geweest, maar nu rond het Bomenfeest (Toe Bisjevat = de 15e
– thet + wau - in de maand Sjevat) met de bijbehorende Seider. De joodse kalender is
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 (Deuteronomium 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. Een ecologisch aspect is duidelijk met dit feest verbonden!
Ook hier was er sprake van een fors aantal deelnemers.
Verder waren er avonden over het Hooglied (Lied der liederen) en over de viering van de
Sjabat.
Alle avonden worden begeesterd geleid door mw. Tirtzah Middleton.
We beginnen om 20.00 u.; inloop vanaf 19.45 u. Afsluiting om 22.00 u. Locatie: Thomas à
Kempishuis/Gerardus Majella-kerk. Deelname: gemiddeld 15
Avondwake
Herdenking van de Jom hashoah, dag der vernietiging, vindt de laatste jaren plaats in de
voormalige synagoge; gemiddeld komen er 70 à 80 bezoekers
Vaste onderdelen daarbij zijn: psalm, toespraak (dit jaar de hulpbisschop van Utrecht, H.
Woorts), dodengebed, aansteken van kaarsen bij zes vernietigingskampen
Herdenking is dan aan de orde, herdenking van deze onuitwisbare schande over onze cultuur
en onze kerken: de planmatige moord op meer dan zes miljoen Joden tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Een verschrikking waar woorden te kort schieten als we kijken naar de
slachtoffers en als we kijken naar de daders, naar hen die-opzij-keken. Herdenking die niet
begint bij deze open deur naar de hel: al eeuwenlang is het alsof in de talloze moordpartijen
op Joden, de gewetenloze plundering van hun bezittingen, er een effen pad is bereid naar de
Shoah. Herdenking die niet eindigt bij de gebeurtenissen tot aan de val van het Nazi-rijk; ook
direct daarna zijn er Joden in Europa vermoord, leeggeplunderd, genegeerd. Herdenking die,
al dan niet uitgesproken, stil wordt bij de bovenmenselijke veerkracht om zichzelf te blijven,
dat wil zeggen te weten dat de Eeuwige met Israël een aparte relatie heeft.
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Herdenking Kristallnacht
In de nacht van 9 op 10 november 1938 was er een Duitsland-breed georganiseerde pogrom.
Waarschijnlijk was de opzet te testen hoe heftig het buitenland en het binnenland (de kerken)
zouden reageren. Als het er op aankwam, keek men er van weg. Met het oog op de praktijk in
het verleden en het heden werd als thema gekozen: Wegkijken. De herdenking vond plaats bij
het joods monument (Spoorwegmuseum). Bij het monument werden bloemen gelegd door de
locoburgemeester, mw. M. Voortman, en door elke aanwezige werd een wit steentje gelegd.
Er waren ongeveer 50 aanwezigen.
De werkgroep
Rouw was er binnen de werkgroep bij het overlijden van één van de vertegenwoordigers van
de Liberaal Joodse gemeente, Ronald Hené. Nu is alleen mw. Tirtzah Middleton daar de
vertegenwoordigster van. Gelukkig – en bijzonder – is dat er ook vanuit de Orthodox Joodse
gemeenschap een vertegenwoordiger deelneemt aan de werkgroep. De werkgroep telt al enige
tijd leden uit Vleuten en De Meern.
Het secretariaat gaat per 1 januari 2019 overgegaan naar mw. Marja Vos.
C.P. Bouman

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 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.
2018
Nadat in 2017 SDB in zwaar weer kwam met name doordat 2 grote financiële fondsen
aangegeven hadden geen donaties meer te geven is in 2018 veel tijd gestoken om te kijken of
er nog mogelijkheden waren voor de toekomst.
Na rijp beraad en in nauw overleg met de USRK is besloten, om 2 jaar de tijd te nemen om te
kijken naar 3 thema’s. Zijn er nieuwe oplossingen mogelijk ten behoeve van
fondsenwerving, bestuurskracht en personele capaciteit. Wat betreft de fondsenwerving is
begin 2019 bekend geworden dat er via een fonds 15.000,- beschikbaar komt speciaal
geoormerkt voor het verbreden van de sponsorwerving. Daarnaast zijn er inmiddels 2 nieuwe
bestuursleden en zijn er verkennende gesprekken met een derde bestuurslid. Daarnaast blijft
de personele capaciteit steeds een punt van aandacht, op dit ogenblik loopt dat goed maar met
name wordt er gezocht naar een oplossing voor de toekomst.
Ondanks bovenstaande perikelen gaan de vrijwilligers Joke en Peter onvermoeid door en
werden in 2018 door SDB 38 dossiers behandeld (2017: 47) afkomstig uit 16 landen. Kort
advies en verwijzing per telefoon zijn in deze cijfers niet meegenomen. Het meeste werk zat
evenals de afgelopen jaren in een beperkt aantal dossiers van cliënten die langdurig worden
begeleid in zeer complexe zaken. Het vreemdelingenrecht blijft – uiteraard- het belangrijkste
rechtsgebied. Maar naast het juridische gebied blijkt ook bij veel cliënten hulpverlening op
andere gebieden noodzakelijk. Hiervan veel verwijzingen naar diverse vormen van
gezondheidszorg.
Joke Kuijf, voorzitter SDB
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STICHTING STILTECENTRUM HOOG CATHARIJNE
Bekendheid en zichtbaarheid
In 2018 hebben we vooral hard gewerkt aan de vergroting van de bekendheid en
zichtbaarheid van het Stiltecentrum.
We hebben contact gelegd met de ondernemersvereniging van Hoog Catharijne en zetten de
eerste stap naar een lidmaatschap van deze vereniging.
In april stuurden verschillende (Utrechtse) kerken een brief naar het hoofdkantoor van
Klépierre (de eigenaar van Hoog Catharijne) met de noodkreet3 laat ons dierbare
Stiltecentrum niet onvindbaar worden door de verbouwing van Hoog Catharijne.
Deze actie trok de aandacht van de media en de Utrechtse gemeenteraad.
Klépierre luisterde en er kwamen betere verwijzingen naar het Stiltecentrum.
We hebben informatiemateriaal geleverd voor diverse promotieactiviteiten, die samen een
potentieel direct bereik hadden van +/- 2000 mensen.
Tijdens de Adventsmarkt waren wij aanwezig, samen met de USRK en Villa Vrede.
Twee muzikale optredens, in augustus en december, trokken heel wat publiek.
Ook mocht het Stiltecentrum gastlocatie zijn voor diverse activiteiten, zoals:
- de gedenkwaardige viering van het 50-jarig bestaan van de USRK;
- vergaderingen van het moderamen van de USRK;
- het verkiezingsgebed in maart (georganiseerd door de USRK) - wat een zegen om zo samen
te bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen en het (toekomstige) gemeentebestuur aan God
op te dragen!
Tijdens een plenaire vergadering van de USRK gaven we een presentatie over het
Stiltecentrum.
Visieontwikkeling
Een ander belangrijk thema in 2018 was reflectie op onze visie. Wij willen de
kloosterwaarden (zoals aandacht, gebed en structuur) meer centraal stellen in het
Stiltecentrum. Na de verbouwing en herinrichting van het Stiltecentrum, die nog steeds aan de
horizon liggen, zal dit echt goed vorm kunnen krijgen, maar we beginnen met wat we nu al
kunnen doen.
Samen met de Wijkplaats, het Knooppunt en de Roobolkapel en onder auspiciën van de
Protestantse Diaconie Utrecht laten wij onderzoeken wat onze relevantie is voor onze
omgeving (en ver daarbuiten!) en hoe we die kunnen vergroten.
Dit wordt mogelijk gemaakt door Fonds Franciscus, een onderdeel van Kansfonds.
Openingstijden en eucharistieviering
Het afgelopen jaar hebben we onze openingstijden uitgebreid. Wekelijks is het Stiltecentrum
open op dinsdag en woensdag, en sinds februari is de kapel ook een paar uur open op de
derde zondagmiddag van de maand. Een half jaar lang was er maandelijks een
eucharistieviering op die zondagmiddag.
Ook op de zaterdagmiddag voor Kerst was de kapel geopend.
We kijken dankbaar terug op een uitdagend en gezegend jaar
en we kijken vooruit naar 2019 in het vertrouwen dat "wat de toekomst brengen moge, ons
geleidt des Heeren hand."
Ilona Welleman, coördinator
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ADVENTSMARKT
Op zaterdag 1 december 2018 was weer de jaarlijkse adventsmarkt in het Pandhof, naast de
Domkerk. Al een paar jaar bemand de URSK met enkele moderamenleden een kraampje
naast vele andere kerkelijke organisaties uit Utrecht. Wij geven de bezoekers informatie over
de URSK d.m.v. flyers en met gesprek. Dit jaar was er op de flyer speciaal aandacht voor de
kerstdiensten van de deelnemende kerken. Ook waren er kleine ‘give-aways’ waar we een
vrijwillige bijdrage voor vragen. Deze bijdrage is al enkele jaren bestemd voor de kinderen
van vluchtelingen. Begin 2019 is het opgehaalde bedrag gestort naar de Villa van vrede die
projecten heeft voor kinderen van vluchtelingen
Ondanks dat het een koude dag was, was er veel belangstelling voor de adventsmarkt en ook
voor de URSK kraam. Op deze manier kunnen we toch bekendheid maken aan de URSK en
zijn deelnemende kerken.
Joke Kuijf

UPLR
De USRK is ook vertegenwoordigd in het UPLR (Utrechts Platform Levensbeschouwing en
Religie), waar onlangs weer een afvaardiging van Joden en Moslims en Humanisten is bij
gekomen). Duidelijk dat christendom daarin ook een belangrijke plaats heeft.
- Deze multireligieuze werkelijkheid van Utrecht kwam duidelijk tot uitdrukking in de
bijeenkomsten met de burgemeester eind 2018, waar behalve de religies ook veel kerken en
de USRK vertegenwoordigd waren.
- Met name René Kil nam deel aan een interreligieuze reis naar Marokko.
- Er wordt gewerkt aan leskoffer met attributen uit de verschillende religies. Voor
christendom staan de volgende voorwerpen: Eritrees kruis, studiebijbel, Orthodoxe Mariaikoon, avondmaalsbeker, kleine paaskaars, flacon wijwater.
- In de vredesweek van september was een grote “Walk of Peace” (waaraan ook de USRK
deelnam), georganiseerd door “Pax” en het UPLR, een tocht langs religieuze huizen in
Utrecht.
- Tijdens Adventsmarkt waren het UPLR en de USRK buren en bondgenoten.
Koos Smits
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