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EEN WOORD VOORAF 
 

Het jaar 2019 was voor de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) een enerverend 

jaar. De vertegenwoordigers van de bij de Raad aangesloten lidkerken kwamen vier keer bij 

elkaar in een plenaire ontmoeting. De USRK ondervond gastvrijheid op locaties van de 

Janskerk gemeente, de Zevendedags Adventisten, de Wilhelminakerk en de St Aloysiuskerk.  

Het moderamen maakte vijf keer gebruik van de ontmoetingsruimte van het oecumenisch 

Stiltecentrum, het voorportaal van de Utrechtse kerken in winkelcentrum Hoog Catharijne.  

Het moderamen stelt de agenda op voor de bijeenkomsten van de USRK alsmede andere 

activiteiten van en namens de raad.  

 

Zo organiseerden wij de viering voorafgaande aan de Week van Gebed voor de Eenheid van 

de Christenen in de Lutherse kerk, de (muzikale) Pastoresdag, de jaarlijkse 4 mei vesper in de 

Pieterskerk met voorganger ds. Wim Vermeulen. Hij bracht een aantal zangers met zich mee 

om de korte dienst een extra dimensie te geven.  

Het Citypastoraat van de Domkerk verzorgde, onder auspiciën van de USRK, ook dit jaar 

weer de vesper voor de Stadsdag. Muziek en Woord wisselden elkaar af in deze 

oecumenische bijeenkomst. 

 

In een groot aantal plaatsen in Nederland wordt om de twee jaren de Kerkennacht 

georganiseerd. Ondersteuning wordt door de landelijke Raad van Kerken gegeven. Ook 

Utrecht deed dit jaar weer mee. Jammer dat het aantal deelnemende kerken afneemt. 

 

We zoeken verbinding met andere Christelijke gemeenschappen in de stad en bidden samen 

zoveel als mogelijk is. Wat een verrijking. 

Op de vooravond van Advent was de USRK ook in 2019 present met een kraam op de ieder 

jaar groter wordende Adventsmarkt in het pandhof van de Domkerk. De volgende dag werd 

in de Engelse kerk van Utrecht de oecumenische Adventsprocessie gehouden en aansluitend 

daarop de Nieuwjaarsbijeenkomst. 

 

Het moderamen is dankbaar voor de ondersteuning die het ondervindt van twee 

administratieve vrijwilligers: Myrna Monpellier voor het notuleren van de bijeenkomsten en 

David Vollmer voor het bureauwerk. Omdat Xander van Asperen na een kort ziekbed werd 

‘bevorderd tot heerlijkheid’ kwam zijn inzet voor de instandhouding van de vieringen in de 

verzorgingshuizen plotseling stil te liggen. David vonden we bereid die taak op zich te 

nemen. Daarbij wordt hij ondersteund door Gerrit Verweij. Het inwerken van hen kostte meer 

tijd dan gedacht: het loopt bijna zonder problemen. 

Van Christien van den Heuvel namen we afscheid. Zij was vele jaren het financiële baken van 

de USRK. 

 

Dank ook aan mijn mede-moderamenleden Koos, Marieke, Hansje, Patricia en Joke voor hun 

ondersteuning in mijn werk en hun wijze woorden. Samen hebben we veel gebeden om God’s 

hulp; en dat was niet tevergeefs. 

 

Ik wens u veel genoegen met het lezen van de diverse jaarverslagen die zijn geschreven naar 

aanleiding van de activiteiten die de USRK heeft mogen ondernemen. 

In Christus weet ik mij met u verbonden.  

 

Henk Korff 

Voorzitter USRK 
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DE USRK  
 

De Utrechtse Stedelijk Raad van Kerken is opgericht op 21 juni 1968 en bestond eind 2019 

uit 19 lidkerken. De samenstelling van de raad in alfabetische volgorde:  
 

Baptistengemeente De Rank: Dhr. P. Kos 

Baptistengemeente Silo: Mw. M. Lam 

Doopsgezinde Gemeente: Dhr. T.H. Bakker 

Evangelische Broedergemeente: Mw. P. Terborg (tevens moderamenlid) 

Evangelisch-Lutherse gemeente: Mw. S. von Asmuth 

Holy Trinity Anglican Church: Mw. S. Sue, Dhr. H. Korff (tevens voorzitter) 

Koptisch Orthodoxe parochie: Mw. Milad-De Jong 

Leger des Heils: Mw. A. en F. Nieuwland 

Nederlands Gereformeerde Kerk: Mw. H. Amelink (tevens moderamenlid) 

Oud-katholieke parochie: Dhr. B. Wallet. Mw. J. Eilander 

Protestantse Gemeente Utrecht: Mw. G. de Haan, Dhr. R.A.C. Kil, Dhr. J. de Kruijf, Mw. M. 

Sillevis Smit, Dhr. H. Spinder 

Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern: Dhr. L. Bal 

Remonstrantse Gemeente: Dhr. J. Bergstra 

RK St. Ludgerusparochie: Dhr. J.J.M. Smits 

RK St. Martinusparochie: Mw. Chr. van den Heuvel 

RK Salvatorparochie: vacature 

RK Parochie Licht van Christus: Dhr. M. Los, Mw. J. Kuijf-Kurver (tevens moderamenlid) 

Waalse Gemeente: Dhr. M. Badry, Mw. G. Hofman 

Zevende-dags Adventisten: Mw. R. den Hollander 
 

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 de parochie RK Utrecht als eenheid geformaliseerd. Er 

bestaat overigens nog een goede samenwerking met de zelfstandige parochie Gerardus 

Majella. 
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HET MODERAMEN IN 2019  
 

De moderamen is het dagelijks bestuur van de URSK.  

De samenstelling van het moderamen in december 2019 is als volgt:  

Henk Korff (voorzitter),  

Joke Kuijf-Kurver (penningmeester),  

Pastoor Koos Smits (lid en UPLR secundus) 

Patricia Terborg-Esajas (lid) 

Marieke Sillevis Smitt (lid)  

Hansje Amelink (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. 

 

 

PLENAIRE VERGADERINGEN IN 2019 
 

Namens het moderamen riep de voorzitter de vertegenwoordigers van de aangesloten kerken 

op voor vergaderingen op woensdag 20 februari bij het Oecumenische studentengemeente 

(EUG) Janskerk aan de Oudegracht, op donderdag 23 mei in de Triumfatorkerk, op maandag 

14 oktober in de Wilhelminakerk, en tenslotte op dinsdag 26 november in het St. 

Aloysiuskerk. 

 

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.  

 

 

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 
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BIJZONDERE EVENEMENTEN EN VIERINGEN IN 2019 
 

- De Startviering ter gelegenheid van de Week van Gebed voor Eenheid van de Christenen 

vond plaats op zaterdag 19 januari in de Heilige Willibrordkerk in Vleuten. 

Deze werd onder andere gevolgd door een Oecumenisch avondgebed met voorgangers en 

leden van de USRK en SKIN (migrantenkerken) in de Rafaelkerk op 23 januari. 

 

-  Vesper in de Pieterskerk ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei 

onder leiding van ds. Wim Vermeulen. 

 

- Vesper in de Domkerk op 2 juni, ter gelegenheid van de 1098ste verjaardag van de stad 

Utrecht. 

 

- Vesper ter gelegenheid van Sint Maarten, ook in de Domkerk op 11 november. 

 

-  Psalmen van Jeruzalem op 23 juni in het Stiltecentrum. 

 

-  Inluiden van Advent op zaterdag 30 november met een Advents markt in de Pandhof van 

de Dom, georganiseerd door het Utrechtse Klokkenluiders Gilde en het Citypastoraat 

Domkerk alsook de Protestantse Gemeente Utrecht. 

 

-  Opening van het nieuw kerkelijk jaar op 1 december met een Advents viering met carols 

en lezingen in het Nederlands, in Holy Trinity Church. 
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PASTORESDAG 2019 
 

Dit jaar werd de bijeenkomst zoals eerdere jaren, in de pastorie van Holy Trinity Church 

gehouden.  

In het kader van de oecumene hebben wij onderling gedeeld, welk lied (volgens de traditie) in 

de eigen geloofsgemeenschap, een bijzondere betekenis heeft. Het thema was: samen zingen, 

samen eten, samen vieren. Na de inloop met koffie, thee en iets lekkers, gaf Carolien 

Cornelissen een korte inleiding en uitleg van het programma en las (uit 150 psalmen vrij). 

Voorts las Patricia Terborg enkele verzen uit psalm 149 en deed het openingsgebed.  

De voorbereidingsgroep had voor de Zangworkshop mapjes gemaakt met alle ingezonden 

liederen, om uit te zingen.  

Na een oefenmoment, werden de liederen op volgorde van het mapje gezongen. We werden 

eminent op de piano begeleid door Laurens de Man, de organist van de Janskerk. Vooraf of 

na het zingen, kon ieder zijn/haar keuze voor het lied toelichten en was er ruimte om 

aanvullende vragen te stellen.   In totaal zijn er 9 liederen ingezonden en gezongen, t.w. 

 

How shall I sing that majesty 
Muziek: Ken Naylor 

Henk Korff -  
Holy Trinity Church 

Ik voel de winden God vandaag 
Noorse melodie  

Carolien Cornelissen 
Doopsgezinde Gemeente Utrecht 

God wil een tempel bouwen 
GvL (lied 447) 

Koos Smits 
RK-Parochie Utrecht 

Voor mensen die naamloos zijn  
Lied 647 (LB 2013) 

Paulus van Mansfeld 
RK-Parochie Utrecht 

Voordat ik kan ontvangen brood en wijn. 
Lied 400 (LB 2013) 

Dirk Neven 
Nicolaikerk Utrecht 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
Lied 416 (LB 2013) 

Marian van Giezen 
Wilhelminakerk Utrecht 

Harten één om God te prijzen 
(EBGN-bundel 268) 

Patricia Terborg 
Evangelische Broedergemeente Utrecht 

Vonkje van Hoop 
Lied 427 (LB 2013) 

Jasja Nottelman 
EUG Oecumenische Janskerkgemeente Utrecht 

O zee van Gods liefde 
(BTB 565) 

Fred en Anja Nieuwland 
Leger des Heils Utrecht 

 

Na de zangworkshop, hebben we in de kerkzaal deelgenomen aan een vesper, geleid door 
pastor David Phillips van Holy Trinity Church. 

De dag werd afgesloten met ontmoeting, in de pastorie onder het genot van een warme 

maaltijd. 
Het was een boeiende ervaring om liederen uit andere geloofstradities met elkaar te zingen en 

de betekenis daarvan met elkaar te delen. 

  

Namens de werkgroep Pastoresdag, 
Patricia Terborg 
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USRK   EN  DE  BOVENKAMER 
 

Raad van kerken 

De Wereldraad van kerken, opgericht in 1948 te Amsterdam, is een gewaardeerd christelijk 

instituut op wereldniveau. Ook de USRK (+ Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken), 

opgericht in 1968, is een algemeen bekende stichting op religieus gebied in de stad Utrecht.  

Maar geen van beide raden omvat de hele christelijke werkelijkheid.  

 

Zelfbezinning 

Elke organisatie, bedrijf of kerk moet regelmatig balans opmaken en zichzelf kritisch 

doorlichten. Zo ook de USRK. Het kan niet altijd blijven zoals het gegaan is. Het geeft ons 

vreugde, dat de laatste jaren er beweging is gekomen naar meer religiositeit in bidden en 

vieren, en naar meer contact in uitwisselen en communiceren. Toch beseffen wij, dat ondanks 

onze 19 leden, heel wat kerken en gemeenschappen van de christelijke aanwezigheid in 

Utrecht bij ons ontbreken.   

 

Internationale (migranten) kerken 

Allereerst de migrantenkerken, momenteel interculturele kerken genoemd. Zij vormen 

intussen een behoorlijk deel van de christelijke aanwezigheid in Utrecht, maar zij ontbreken 

bijna volledig in de USRK. En omgekeerd, bij het veelkleurig internationaal Choir Festival in 

de Dom ontbreken weer de USRK-kerken. Gelukkig zijn er, persoonlijk en vergadermatig, in 

recente tijd contacten gegroeid met SKIN (= Samen Kerk in Nederland), tegenwoordig PIKU 

(= Platform Interculturele Kerken Utrecht). Heel mooi was een gezamenlijke viering in de 

Rafaelkerk Overvecht, aan het begin van de Gebedsweek voor de Eenheid in 2018.  

 

Evangelische, vrije en Pinksterkerken 

Vervolgens de Evangelische, vrije en Pinksterkerken, als mede enkele deelgemeentes van 

traditionele kerken, die door stijl en spirit meer lijken op dit type kerken. Zij vormen mede 

een groot deel van de christelijke aanwezigheid in Utrecht, maar ontbreken grotendeels in de 

USRK. Daarom gingen Marieke Sellevis Smitt (PGU) en Koos Smits (RK) op contactbezoek 

naar Peter Kos (Baptistengemeente). Dat trof, want net ontwikkelde zich daar een nieuw 

oecumenisch initiatief.  

 

Bovenkamer 

Resultaat: zeven (later zes) voorgangers uit Utrecht zouden vergaderen, evenwel niet rond 

notulen maar rond Christus. Koos Smits werd gevraagd aan te sluiten. Zo kwamen wij 

donderdag 4 april, 13 juni en 17 oktober samen in de letterlijk “Bovenkamer” van de Hope 

Church, Boothlaan 7, centrum Utrecht. Sindsdien heet de groep wel “Bovenkamer”, mooie 

verwijzing naar de apostelen die vergaderd waren rond Christus bij het Laatste Avondmaal en 

rond de Heilige Geest op Pinksteren. Zoals in de bovenkamer van Jeruzalem de apostelen 

(samen met Maria) aan het bidden waren (Hd 1, 14), zo is ook voor de Utrechtse 

“Bovenkamer” het samen in groepjes bidden essentieel.  

 

Samen Kerk in Utrecht 

Op donderdag 17 oktober werd tussen begingebed en eindgebed nagedacht over de vraag: 

“Wat willen we precies? Hoe zeggen we het precies?” om anderen te kunnen 
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enthousiasmeren. Want dat was de bedoeling: spoedig andere voorgangers erbij nodigen. De 

missie werd zo geformuleerd: “onderlinge verbinding tussen christenen in Utrecht  (te 

beginnen bij de  voorgangers), zodat zij elkaar leren kennen, van elkaar leren, samen bidden 

en de stad dienen.“ Deze keer was intussen ook Henk Korff, voorzitter van de USRK, 

aanwezig.  

 

Utrecht en de kerken 

Om maar even door te trekken naar 2020. Op donderdag 5 maart werd genoemde doelstelling 

geconcretiseerd. Twee leden van de ChristenUnie gemeente Utrecht (later ook wethouder 

Maarten van Ooijen) kwamen vertellen: “Wat speelt er maatschappelijk op allerlei gebied in 

Utrecht? En hoe kunnen de kerken daarop inspelen?” Heel levendige en boeiende ochtend, 

afgesloten met ook een belangrijk onderdeel: de gezamenlijke lunch. Deze samenkomst 

onderstreepte duidelijk, dat de “Bovenkamer” twee focuspunten heeft: Christus en Utrecht.  

 

priester Koos Smits RK   
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BONDGENOTENOVERLEG 

 

In Utrecht is in de verschillende wijken, te weten Utrecht-Oost, Noord, Zuid, West en 

Centrum, een bondgenotenoverleg. Dit is een overleg gestart door de politie en ondersteund 

door de gemeente Utrecht waar sleutelfiguren van lokale gemeenschappen elkaar leren 

kennen en bondgenoten worden voor een vreedzaam Utrecht. 

Vanuit het Bondgenotenoverleg Centrum kwam de vraag in 2019 naar de USRK of er een 

afvaardiging van de kerken kon komen. Ds Marieke Sillevis Smitt heeft geprobeerd iemand te 

vinden van de USRK kerken en toen dat lastig bleek zelf zitting genomen namens de 

centrumkerken in het bondgenootschap. 

18 maart 2019 was de aanslag in de tram die een grote impact heeft gehad op Utrecht. Het 

was heel goed om vanuit de kerken aanwezig te zijn bij de Bondgenoten om de politie en 

gemeente die het zwaar hadden te kunnen steunen. Dit werd enorm gewaardeerd. 

Tevens heeft het Bondgenotenoverleg Centrum elkaar kunnen vinden bij andere incidenten in 

2019, die de joodse gemeenschap en de LHTBgemeenschap in Utrecht troffen. Het aardige 

van het bondgenootschap is dat niet alleen verschillende religieuze groeperingen, maar ook 

studentenverenigingen en de supportersvereniging van FC Utrecht elkaar treffen en leren 

waarderen. Het doel om elkaars bondgenoot te zijn voor een vreedzaam Utrecht is zeker 

gehaald in 2019. De USRK is beschikbaar voor andere vragen naar kerkelijke afvaardiging 

mocht die vraag ook bij andere bondgenotenoverleggen in andere wijken leven.   

 

Ds. Marieke Sillevis Smitt 
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SAMENWERKING MET MIGRANTENKERKEN: EUROPE ARISE EN HET PIKU 

 

In 2019 was de doelstelling van het moderamen om naast meer contacten met de evangelische 

en pinksterkerken in Utrecht, ook de oecumenische samenwerking met de migrantenkerken te 

zoeken.  

De migrantenkerken, verenigd in het Platform Internationale Kerken in Utrecht en omgeving 

(PIKU), ontvingen een verzoek van een nieuwe kerk in Utrecht: de Redeemed Christian 

Church of God (RCCG) uit Nigeria. Zij wilden in de Jaarbeurs alle gelovigen oproepen voor 

een vierdaagse van gebed en aanbidding. Om op te staan voor eenheid. Haar focus was om 

verschillende gemeenschappen in Europa te verenigen in Christus (“zwart en wit, joden en 

christenen, oud en jong, pinksterchristenen en alle andere denominaties..”  citaat Europe 

Arise) Marieke Sillevis Smitt onderzocht samen met Diana Purba en Kelvin Onyema van 

PIKU of en hoe er samengewerkt kon worden. Ze schreef namens hen en Henk Korff twee 

brieven aan de kerken in Utrecht en bezocht samen met Diana een dienst van de nieuwe kerk, 

gevestigd in een zaaltje van de Triumfatorkerk. Marieke bezocht ook een voorbereidende 

vergadering voor het grote evenement in de Jaarbeurs.  

 

Wat hield Europe Arise in?   

Europe Arise verwelkomde christenen van alle windstreken in de Jaarbeurs en verwachtte 

duizenden bezoekers. Van woensdag 17 april tot en met zaterdag 20 april (dit is in de Goede 

Week) bood zij een programma aan van internationale en nationale sprekers, trainingssessies 

en Bijbelstudies. Diana, Kelvin en Marieke kregen n.a.v. de gestuurde brief kritische reacties, 

o.a. op de keuze van sprekers. Zij bespraken deze kritiek met elkaar en met de kritiekgevers. 

Dit was heel leerzaam en zo leerden we elkaar beter kennen. Zij hebben deze kritiek ook met 

de contactpersonen van RCCG besproken. Zo was de Nederlandse spreker in opspraak 

gekomen vanwege problemen met seksueel misbruik in zijn gemeente. Tevens is de leider 

van de RCCG in Nigeria vicepresident van de regering. Dezelfde regering heeft 

homoseksualiteit strafbaar gesteld in Nigeria. Wij hebben heel goed en duidelijk over onze 

zorgen over deze zaken met de pastores van RCCG gesproken, in goede harmonie. De 

conclusie was dat geen van de kerken waar onze groep afgevaardigden van waren, haar naam 

kon verbinden met Europe Arise vanwege deze feiten. De conclusie was ook dat wij in 

Christus elkaar niet kunnen veroordelen. Hoewel wij niet in deze opzet konden meewerken, 

konden wij wel als broeders en zusters gasten zijn. 

Het bleek dat dit de eerste keer was dat de RCCG (Redeemed Christian Church of God) dit 

voor hen tweejaarlijks evenement samen met andere kerken wilde organiseren. Uiteindelijk 

bleek er geen mogelijkheid tot invloed op het programma meer uitgeoefend te kunnen worden 

door ons. Gezien de verschillende opvattingen was daar ook veel meer tijd en inspanning 

voor nodig geweest. Europe Arise in Utrecht viel dus volledig onder de verantwoordelijkheid 

van de RCCG. Een aantal van de “oude” kerken heeft zich wel opgegeven om de nieuwe 

Christenen die verwacht werden op te vangen en dit is ook gebeurd.   

Samenwerking PIKU 

Vanwege het naderend vertrek van ds. Simon de Kam, die dit platform altijd ondersteund 

heeft, zijn er verschillende overleggen geweest tussen het moderamen en het PIKU in een 

zoektocht tot grotere samenwerking. Het moderamen hoopte dat het PIKU zich bij de USRK 

zou aansluiten. De Nederlandse vergaderopzet van de USRK was echter een te hoge drempel 

en omgekeerd, was de lossere opzet met thema’s en maaltijd zonder “raad” te zijn ook een 
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obstakel voor de huidige USRK. De PIKU heeft besloten onder een andere voorzitter, Diana 

Purba, haar weg verder te vervolgen, wel in nauw contact met ook de leden van de USRK. 

 

Conclusie  

Het verlangen van het moderamen om de oecumene ook te verbreden naar de internationale 

kerken is niet eenvoudig tegemoet te komen. Er is tijd en inspanning nodig om elkaars 

gebruiken en intenties te leren waarderen. Om een passende vorm te vinden die allen recht 

doet in Christus is een uitdaging voor de nabije toekomst.   

 

Ds. Marieke Sillevis Smitt 
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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.  

 

2019 

In 2019 is hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Namelijk de heer Arjan 

Noordhoek en Dries Klooster. Daarnaast hebben we afscheid genomen van penningmeester 

Harmen Pelgrum.  Wij zijn blij dat hij bereid was om in het roerige overgangsjaar 2018 aan te 

blijven totdat er een opvolger was. Het totaal van het aantal bestuursleden is nu 3, wat 

voorlopig voldoende is. 

Begin dit jaar is er ook een mooi bedrag beschikbaar gekomen voor SDB speciaal voor het 

verbreden van fondsenwerving. Ook zijn we blij dat trouwe partijen ook ons in 2019 weer 

verblijd hebben met hun bijdrage.  Maar het structureel vinden van gelden blijft een groot 

punt van aandacht zodat voor 2020 weer alle zeilen bijgezet moeten worden om de 

subsidiestroom verder aan te trekken en te verstevigen. 

Maar het geweldige werk van de vrijwilligers Joke en Peter gaat onvermoeid door en werden 

in 2019 31 dossiers behandeld, waarvan 17 nieuwe zaken. Het betrof mensen uit 16 

verschillende landen. Van de cliënten verbleven er 13 in de stad Utrecht, 1 elders in de 

provincie Utrecht, 16 in overig Nederland en 1 in het buitenland. In 21 dossiers ging het om 

iemand zonder verblijfsvergunning (‘een ongedocumenteerde ‘), waarvan 5 in procedure. In 

de meeste dossiers ging het om vreemdelingenrecht, in 1 dossier was familierecht aan de 

orde, 1 dossier ging over financiële problemen (waaraan niets te doen was). 

In 4 dossiers heeft mede door de inspanning van de SDB de cliënt een verblijfsvergunning 

gekregen. In één geval betrof het iemand die zich bij het begin van de hulpverlening nog in 

het land van herkomst bevond.  

 

Het werk bestond als vanouds voor een zeer groot deel uit gesprekken met cliënten, 

voorbereiding van procedures, overleg met advocaten, overleg met zorgverleners, proberen 

opvang te regelen en contacten met allerlei instellingen 

 

Joke Kuijf, voorzitter SDB 
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STICHTING STILTECENTRUM HOOG CATHARIJNE 
 

Het jaar 2019 stond in het teken van richting kiezen voor de toekomst. Dit gold zowel voor de 

vragen: "wat biedt het Stiltecentrum? Wat willen we bieden?" als ook voor het bepalen van de 

indeling en inrichting van het Stiltecentrum na de verbouwing. 

Want eindelijk lijkt het dan zover te komen: na de belofte van een verbouwing die jarenlang 

steeds een paar maanden opschoof, lijken de plannen nu concreet te worden. Ergens in de 

eerste maanden van 2020 start de verbouwing, is ons verteld. Er is halverwege 2019 een 

ontwerpteam samengesteld bestaande uit architecten, de beheerder van het gebouw, een 

afvaardiging van het Stiltecentrum en andere gebruikers. 

Het is spannend en interessant om samen na te denken over een inrichting van de ruimte die 

multifunctioneel is en tegelijk recht doet aan de identiteit van de verschillende gebruikers, 

waaronder het Stiltecentrum. Het is heel leuk om die gedachten vorm te zien krijgen in een 

concreet ontwerp. 

Met Klépierre, de eigenaar van Hoog Catharijne, zijn we in gesprek gegaan over een 

vervangende ruimte tijdens de verbouwing. Hoewel het bedrijf in 2019 geen toezegging deed, 

was de teneur van de gesprekken positief en hoopvol. 

 

Vrijwilligers 

Helaas stopte onze communicatievrijwilliger kort na de zomer met het werk en blijkt het niet 

gemakkelijk om iemand te vinden om die taak over te nemen. 

Gelukkig mochten we wel een nieuwe gastvrouw verwelkomen die gelijk vol enthousiasme 

aan de slag ging. Daardoor konden we de openingstijden van het Stiltecentrum uitbreiden met 

een aantal vrijdagmiddagen. Tijdens die extra middagen verzorgde het team zelf een korte 

viering naar Duits voorbeeld met een Bijbeltekst, een gedicht, een gebed en veel muziek 

(maar geen zang en geen overweging). 

In 2019 kozen de vrijwilligers drie weken waarin het Stiltecentrum iedere dag open was (al 

was het maar een paar uur) en er iedere dag een korte viering was. 

In januari was dat de Week van gebed voor eenheid van Christenen, 

in april was het Stiltecentrum open op elke dag van de stille (of goede) week, beginnend op 

Palmpasen en eindigend op eerste Paasdag, 

en in oktober, tijdens Prisons' week (een Engelse traditie), hadden we iedere werkdag een 

viering rond het thema "gevangen", waarin (ervarings)deskundigen verschillende vormen van 

gevangenschap bespraken: gevangen in de gevangenis, in verslaving, in psychische ziekte, in 

angst en onzekerheid en in schulden. 

 

Afsluiting Kerkennacht: psalmen in vier smaken 

Op zondagmiddag 23 juni sloten wij de Kerkennacht af met twee uur psalmen zingen in de 

kapel. Het bijzondere aan dit evenement was dat de psalmen werden gezongen vanuit vier 

tradities: Hebreeuws, Gregoriaans/Ambrosiaans, Anglicaans en Geneefs. De kapel was goed 

gevuld. Alle aanwezigen bleven van begin tot eind en zongen enthousiast mee. 

Mevrouw Tirtzah Middleton gaf uitleg over de Joodse psalmen. 
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Verbinding met Utrechtse kerken 

• 31 personen uit diverse Utrechtse kerken gingen in 2019 voor tijdens onze 

middagpauzevieringen. 

• In juli nodigden de buurkerken ons uit om tijdens hun vergadering te vertellen over 

de activiteiten en plannen in het Stiltecentrum en de stand van zaken rond de 

geplande verbouwing. Tijdens een enthousiaste gesprek wisselden we ervaringen en 

ideeën uit. 

• In oktober bracht Arjan Noordhoek van de Silo-gemeente ons in contact met 

studentenvrijwilligerscentrale Serve the city. Dat is voor ons een waardevol contact. 

• In november bezochten wij de eetgroep van de Silo-gemeente. We waren er al eens 

eerder geweest en troffen er dus een paar "oude bekenden" aan. 

• In oktober en november organiseerden de broeders van Sint-Jan een Alpha-cursus in 

het Stiltecentrum. Een kleine groep enthousiaste deelnemers ontdekten samen wie 

God in Zijn drievuldigheid (voor hen) is. 

 

Visie 

De vragen "wat bieden we en wat willen we bieden?" hebben we onderzocht samen met het 

bedrijf Hoe Dan Wel. Dit was in het kader van het programma van Fonds Franciscus, dat 

beoogt inloophuizen financieel en organisatorisch te versterken. We hebben diverse 

invullingen van ons aanbod overwogen en een aantal inspiratiebezoeken aan inloophuizen 

gebracht. Het programma duurde ruim een jaar; een lang traject vol voorbeelden, indrukken, 

gedachten en visies die ons uiteindelijk sterkten in onze identiteit. In de loop van de tijd 

kunnen accenten wat verschuiven binnen ons aanbod, bijvoorbeeld door samenwerking met 

anderen, maar de essentie blijft: rust, gebed, bezinning, viering en vrijblijvende ontmoeting. 

Het programma met Hoe Dan Wel deden we samen met de Wijkplaats, het Knooppunt en de 

Roobolkapel onder regie van de Protestantse Diaconie Utrecht. 

 

In 2019 hebben we met diverse partijen verkennende gesprekken gevoerd over 

samenwerking. Dit heeft nog niet tot samenwerking geleid, maar met een paar partijen lopen 

de gesprekken nog. 

 

Ilona Welleman, coördinator 

 

  



 18 

UTRECHTS BERAAD KERK EN ISRAËL  
 

Het UBKI telt momenteel 9 leden. 

De leden komen uit verschillende denominaties zoals Liberaal Joods, Orthodox Joods, 

Katholiek, Oud Katholiek en PKN. 

We hebben in 2019 vijf keer vergaderd. De vergaderlocatie was in de Orthodoxe of Liberale  

Synagoge, waar we steeds gastvrij onthaald werden. 

 

Herdenking Jom hashoah 

Deze werd gehouden op 12 mei in het Broodhuis aan de Springweg. De herdenking van de 

Jom hashoah, dag der vernietiging, heeft als vaste onderdelen: psalm, toespraak, dodengebed, 

aansteken van kaarsen bij zes vernietigingskampen. 

 

Herdenking Kristallnacht 

In de nacht van 9 op 10 november 1938 was er een Duitsland-breed georganiseerde pogrom. 

De herdenking hiervan werd in 2019 gehouden op 9 november, bij het Joods Monument in 

Utrecht, dat vlak bij het Spoorwegmuseum staat. 

 

Leerhuizen 

Er waren vier leerhuizen onder leiding van mevrouw Tirtzah Middleton. Deze vonden plaats 

in de maanden januari, maart, september en november in het Thomas à Kempishuis, 

Broerestraat 12, Utrecht. 

 

Marja Vos, secretaris UBKI. 
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WERKGROEP OUDERENZORG 
 

Het steunfonds Vieringen Zorgcentra van de USRK werd in het verleden opgericht vanuit een 

werkgroep van de USRK. Omdat deze werkgroep zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft en 

daarom geen bankrekening kan openen, vindt het fonds onderdak onder de paraplu van de 

USRK. 

Bezuinigingen uit het verleden deden veel zorgverleners besluiten om met vieringen te 

stoppen en slechts pastorale zorg te bieden aan de bewoners van het huis. Een 

kerkdienst/viering is natuurlijk een essentieel onderdeel van het geloofsleven, en daarin poogt 

het Steunfonds Vieringen Zorgcentra te voorzien. 

In 2019 werd bijna 100 keer gevierd in de vijf zorgcentra die steun ontvangen.  

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.  

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 dat goede vieringen door de bewoners worden gewaardeerd! 

 

Bijzonder verdrietig was het dat Xander van Asperen, die alles administratief en financieel 

regelde voor het steunpunt, in maart 2019 overleed. Na jaren van veel inzet en goed werk, liet 

hij in persoonlijke en professionele zin een enorm gat achter. De USRK nam de 

administratieve en financiële taken over, middels de penningmeester en de ambtelijk 

secretaris, maar het bleek nog een lastig karwei om dit goed uit te voeren. 
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