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VOORWOORD 
 
 
Geliefde broeder, zuster in onze Heer Jezus Christus. 
 
Voor u ligt nu het jaarverslag over het 2020. Het is alweer een jaar geleden 
dat de USRK zijn verslag met werkzaamheden naar u heeft gestuurd.  
In dit verslag leest u wat er, belemmerd door allerlei beperkingen vanwege 
overheidsmaatregels door COVID-19, toch nog is gebeurd met de oecumene 
in de stad Utrecht.  
 
Het moderamen heeft slechts een paar activiteiten kunnen voorbereiden en is 
blij dat we, ondanks al die vermeende onmogelijkheden, toch iets tot stand 
hebben mogen brengen. Natuurlijk zouden we sneller hebben gewild. Echter 
met God’s zegen die we telkens biddend hebben gevraagd zagen we toch 
resultaat. 
 
We zijn ingenomen met de voortzetting van de SDB. De Pastoresdag (de 
ontmoeting met voorgangers) ging gelukkig ook door met het ‘ongemak’ van 
social distancing. Wegens de lang verwachte verbouwing van het 
Stiltecentrum op Hoog Catharijne is deze plek van gebed en ontmoeting op 
een tijdelijke locatie negen maanden lang minder zichtbaar geweest. Maar 
eind november is het in groene glorie teruggekeerd op de eigen locatie. Wat 
hebben de kerken van Utrecht nu een mooi voorportaal en etalage gekregen. 
Ook uw kerkblad staat duidelijk zichtbaar voor bezoekers en passanten. 
 
Doordat de PERKI-gemeente zich als geassocieerd lid heeft aangemeld bij de 
USRK zijn de contacten met de interculturele kerken, verenigd in PIKU 
(Platform Interculturele Kerken Utrecht), inniger geworden. Hun jaarverslag 
leest u verderop. 
 
In de Week van Gebed kwamen we ook dit jaar bij elkaar om samen te bidden 
voor de oecumene in de stad en de wereld, maar ook voor onze eigen 
gemeenschappen, en voor onze broeders en zusters elders in de stad.  
 
De kerken in de binnenstad praten mee met de gemeente en allerlei andere 
betrokkenen over ondermeer de bereikbaarheid van hun godshuizen. U leest 
een korte impressie over de stand van zaken. 
 
Om de rust in de stad goed te bewaren zijn Bondgenoten actief in vele wijken. 
En er wordt gebeden, en niet alleen in die ene Week van Gebed. Een zalige 
ontmoetingsplaats is De Bovenkamer.  
 
Voor het vinden van een slaap- of eetplaats voor hen die aan de rand van de 
samenleving zich bevinden zet het kerkelijk initiatief Omduw zich in. 
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Ook door de corona restricties ging een aantal activiteiten niet door. Wat het 
moderamen al in 2019 aanzette kreeg wel een vervolg in dit jaar. We werken 
aan een toekomstplan van de oecumene in de stad Utrecht. In het kort 
noemen we dat het Visieplan.  
 
Samen met alle aangesloten kerkelijke gemeenschappen, dus ook met de 
afzonderlijke parochieraden van de RKK en de wijkgemeenten van de PGU, 
stellen we de prioriteiten. 
 
Deze elektronische versie van het jaarverslag 2020 mag u natuurlijk verder 
verspreiden met uw gemeenteleden en andere geïnteresseerden in het werk 
van de USRK. Wilt u echter een papieren versie dan zal die voor u 
beschikbaar worden gemaakt indien u dat meldt aan het secretariaat. De 
gegevens vindt u onderaan op de laatste bladzijde. 
 
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 ons nog steeds geeft. 
 
 
We zijn 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 2020 uit onderstaande 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 / Dhr J.P. van 

Waasbergen 

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

Koptisch Orthodoxe parochie: Mw. J. Milad-De Jong, Dhr. Y. Milad 

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

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

Oud-katholieke parochie: Mw. J. Kolkman 

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

Kruijf, Mw. M. Sillevis Smitt (tevens moderamenlid), Dhr. H. Spinder 

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

Remonstrantse Gemeente: Dhr. J. Bergstra / Mw. M. de Vries, Mw. E. Vos 

RK St. Martinusparochie: Mw. Chr. van den Heuvel, Dhr. J.J.M. Smits (tevens 

moderamenlid) 

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 
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HET MODERAMEN IN 2020 

 

De moderamen is het dagelijks bestuur van de URSK.  

De samenstelling van het moderamen in december 2020 is als volgt:  

Henk Korff (voorzitter) - Church of England 

Joke Kuijf-Kurver (penningmeester) - Rooms katholieke kerk 

Pastoor Koos Smits (lid en UPLR secundus) - Rooms katholieke kerk 

Patricia Terborg-Esajas (lid) – Evangelische Broedergemeente 

Marieke Sillevis Smitt (lid) – Protestantse Gemeente Utrecht 

Hansje Amelink (lid) – Nederlands Gereformeerde kerk 

 

Het moderamen prijst zich gelukkig met Myrna Monpellier, een vrijwilliger van 

de Rafaelkerk die de vergaderingen notuleert.  

De USRK heeft ook een bureausecretaris. Tot april was dat David Vollmer. 

Vanaf april is Sandra Sue bureausecretaris geworden. Zowel David Vollmer 

en Sandra Sue zijn van Holy Trinity Anglican Church en vervulden/vervullen 

de functie als vrijwilliger.  

 

 

PLENAIRE VERGADERINGEN IN 2020 

 

Al enige jaren is het gebruikelijk dat de plenaire vergaderingen afwisselend 

worden gehouden bij een van de lidkerken. Normaliter begint de vergadering 

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.  

 

In 2020 is van fysieke plenaire vergaderingen in afwisselende lidkerken 

weinig terecht gekomen door corona. De meeste vergaderingen vonden 

digitaal plaats. De vergaderingen waren op 30 april, 22 juni, 6 oktober en 2 

december. De vergadering in oktober ging over de plannen voor de komende 

jaren (kortweg Visie genoemd) van de USRK en vond plaats in de Rafaelkerk, 

omdat daar veel ruimte was, zodat iedereen op afstand van elkaar kon zitten.  

 

Ondanks het feit dat corona zaken bemoeilijkt heeft, niet alleen voor de 

USRK, maar voor alle kerken, is het in een aantal gevallen toch nog gelukt 

om een aantal gezamenlijke activiteiten te ontplooien.  
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Zo waren met Pasen de meeste kerken dicht en was de Paasjubel op het 

Domplein niet mogelijk. Toch hebben de kerken van zich laten horen door op 

Paaszondag de klokken te luiden. Ook de kerken van de USRK deden 

hieraan mee.  

 

Een andere moment van solidariteit was rond 15 december toen de grote 

moskee en twee synagogen in Utrecht beklad werden en de USRK een blijk 

van medeleven heeft gestuurd namens alle kerken van de USRK en de 

interculturele kerken en zelfstandige evangelische gemeenschappen. 

Hieronder de tekst.  

 

Met alle grote en kleine kerken van Utrecht, dat wil zeggen:   
met de 20 kerkgenootschappen van de USRK = Utrechtse Stedelijke Raad 
van Kerken; 
met de talloze  interculturele "migranten" kerken van Utrecht, 
met kleinere zelfstandige "evangelische" kerkgemeenschappen  van Utrecht, 
spreken wij ons gezamenlijk en gelovig medeleven uit bij de schok die U heeft 
getroffen, 
toen beide Utrechtse synagogen en de Ulu-moskee in de nacht van zaterdag 
op zondag zijn beklad met hakenkruizen,  
zulk een verschrikkelijk symbool van haat en vernietiging. 
Blijkbaar leeft ook in Utrecht deze onderhuidse geest van antisemitisme en 
islamofobie. 
  
Bidden wij G'd  om zijn shalom (salaam). 
priester Koos Smits 
namens de christelijke kerken Utrecht   
 

  

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN 

 

Er bestaan nog enkele nagenoeg zelfstandig functionerende organisaties of 

stichtingen die in het verleden 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 
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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 

 

 

BIJZONDERE EVENEMENTEN EN VIERINGEN IN 2020 

 

-  Week van Gebed voor Eenheid van de Christenen in de Rafaelkerk op 

zaterdagavond 16 januari. USRK voorgangers leidden het Middaggebed in 

het Stiltecentrum dagelijks van maandag 18 t/m zaterdag 23 januari. 

 

-  Vanwege de door de rijksoverheid opgelegde beperkingen zijn er daarna 

geen bijzondere evenementen gehouden. 
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USRK IN CONTACT MET ANDERE KERKEN EN 

GELOOFSGEMEENSCHAPPEN 
priester Koos Smits RK 
 

 
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 op 5 mei 1968, is een algemeen 
bekende gremium op Christelijk gebied in de stad Utrecht. Ook de Raad van 
kerken in Nederland is in datzelfde jaar ontstaan. Er zijn summiere contacten 
met deze Raad.  
 
Helaas omvatten geen van beide raden alle kerkgenootschappen.  
 
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.  
 
In 2020 heeft deze zelfbezinning geleid tot een onderzoek bij alle leden van 
de USRK naar de vraag:  
Wat is onze visie? Verblijdend is, dat de eerste uitkomsten lijken te 
bevestigen, wat vanuit de USRK zelf al in beweging is gekomen: uitbreiding 
van het oecumenische netwerk in Utrecht en inzet voor de samenleving van 
stad Utrecht.  
 
 

 
 
(Foto: Rafaelkerk, Utrecht Overvecht) 
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Internationale (migranten) kerken  
Allereerst bezien we de contacten met 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 kerken van de USRK. Gelukkig zijn er, persoonlijk en 
vergadermatig, in recente tijd contacten gegroeid met 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 en ook in 2021.  
 
Evangelische, vrije en Pinksterkerken  
Vervolgens belichten we de contacten met de Evangelische, de Vrije en de 
Pinksterkerken, alsmede enkele deelgemeenten 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  
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in de USRK. Daarom gingen Marieke Sillevis Smitt (PGU) en Koos Smits 
(RKK) op contactbezoek bij Peter Kos (Baptistengemeente). Dat trof, want net 
ontwikkelde zich daar een nieuw oecumenisch initiatief.  
 
Bovenkamer  
Bovengenoemde ontmoeting resulteerde in een samenkomen met zeven 
(later zes) voorgangers uit Utrecht, evenwel niet rond agenda en notulen 
maar rond Christus. Koos Smits werd gevraagd aan te sluiten. Koos vermeldt: 
zo kwamen wij donderdag 4 april, 13 juni en 17 oktober samen in de letterlijk 
“Bovenkamer” van de Hope Church aan de Boothlaan 7 in het centrum 
Utrecht. Sindsdien heet de groep wel “Bovenkamer”, mooie verwijzing naar de 
apostelen die vergaderd waren rond Christus bij het Laatste Avondmaal en 
tijdens de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag. Zoals in de 
bovenkamer van Jeruzalem de apostelen (samen met ondermeer Maria) aan 
het bidden waren (Handelingen 1, 14), zo is ook voor de Utrechtse 
“Bovenkamer” het samen in groepjes bidden essentieel. Een toekomstig plan: 
de ‘Bovenkamer' nodigt pastores en voorgangers van werkelijk alle kerken in 
Utrecht uit om in de 40-dagentijd van 2021 (digitaal) 4x samen rond het 
middaguur een half uur te bidden.  
 
Samen Kerk in Utrecht  
Op donderdag 17 oktober 2019 werd tussen begingebed en eindgebed 
nagedacht over de vraag: “Wat willen we precies? Hoe zeggen we het 
precies?” om anderen te kunnen 11 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 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 in 
de 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?” Het was een heel levendige en boeiende 
ochtend die werd afgesloten met een belangrijk onderdeel: de gezamenlijke 
lunch. Deze samenkomst onderstreepte duidelijk, dat de “Bovenkamer” twee 
focuspunten heeft: Christus en Utrecht.  
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UTRECHTSE PASTORES BIDDEND SAMEN IN SILO             
Ds. Arjan Noordhoek 
 
Toen de Stedelijke Raad van Kerken (USRK) besloot om dit jaar aan te 
sluiten bij de Britse Prisonweek, was het duidelijk dat een ‘Kerk met 
Stip’ de ontmoetingsplek zou worden. Zo kwamen op donderdag 15 
oktober een twintigtal Utrechtse voorgangers in Silo bij elkaar voor een 
programma met inleiders over zorg- en nazorg voor (ex)gedetineerden in 
onze stad die geïnitieerd zijn door de kerken.  
 
Na elke inleiding werden de deelnemers gevraagd om een eigen 
gebedsintentie te formuleren die we in de slotviering terug lieten komen. De 
nadruk lag op verbondenheid, zoals het dagthema ook was: Bidden met en 
voor gevangenen. De Britse Prisonweek wil jaarlijks met een gebedsweek 
aandacht geven aan mensen en groepen die betrokken zijn bij het 
gevangeniswerk. Dus ook met aandacht voor rechters, personeel en 
slachtoffers! 
 
Over de ‘Geestelijke zorg in de bajes’ mocht ik als oud justitiepredikant het 
spits afbijten en terugblikken op 40 jaar werken in diverse justitiële 
inrichtingen. Over het hoe en waarom van dit werk, de veranderingen in de 
tijd en de noodzaak om als kerken verbonden te zijn met de bajes. Natuurlijk 
heb ik met enige trots verteld over de Stichting Kerken en Gevangenen 
Utrecht die nu 30 jaar actief is met vrijwilligers in bajeskerkdiensten in 
Nieuwegein en Nieuwersluis en de nazorg van Silo met een maatjesproject en 
een maandelijkse eettafel die ruim 20 jaar actief is.    
Over ‘Kerken met stip’ sprak Hendrine Verkade, die als diaconaal pastor de 
coördinator is van het landelijk netwerk van kerken met lage drempel voor 
mensen met strafblad. Zij wil aanspreekpunt zijn voor wie op zoek is of wil 
terugkomen in een ‘stipkerk’. Het idee om vandaag te trakteren op een taartje 
met logo kwam bij haar vandaan (zie foto)  
 
En natuurlijk kwam ook Exodus Utrecht aan bod met een voordracht van 
Liesbeth de Heer, die al vele jaren in mijn ogen een ‘kanjer’ van een 
medewerker van Exodus is. Het is nu 25 jaar geleden dat het Exodushuis in 
de Waalstraat geopend werd vanuit een initiatief van o.a. de Utrechtse 
diaconie. Via begeleiding van wonen, werken en relaties worden ‘herintreders’ 
geholpen om hun leven na een detentie weer op de rails te krijgen. Een 
spontane inbreng kwam van Freek, die deze dag onze koster was en ook het 
traject van het Exodushuis heeft doorlopen. Heel moedig en heel persoonlijk!  
 
Over ‘Geestelijke zorg voor vergeten groepen’ werd gesproken door ds Joop 
Spoor, die 35 jaar geleden zijn bezoekwerk voor Nederlanders in 
buitenlandse gevangenissen begon en BN’er werd door zijn inzet voor een ter 
dood veroordeelde.  Als oprichter van de Stichting Epafras en vanuit zijn 
huidige werk als geestelijk verzorger voor vluchtelingen en vrouwen in 
detentie kwam hij met voorbeelden over het werk onder en met deze 
bijzondere doelgroepen. 
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Met een viering sloten we deze bijzondere middag af door in een kring te 
luisteren naar gebeden van de Prisonweek en liederen uit de bajes. En na 
woorden uit Jesaja 61 klonken ook onze eigen geschreven gebeden. Voor wie 
in deze bijzondere tijd gevangen zit, misschien nog meer dan anders, tussen 
muren en de extra beperkingen vanwege corona.  
 
P.S. De gezamenlijke maaltijd, kon dit 
jaar vanwege de RVIM richtlijnen niet 
doorgaan, maar tijdens de pauze 
werden we getrakteerd op koffie en 
gebak.    
Met  20 deelnemers, was het (in 
corona tijd), een goede opkomst van 
de pastoresdag. USRK kijkt terug op 
een leerzame bijeenkomst. 
 
 
De Voorbereidingsgroep bestond uit: 
Ds. Arjan Noordhoek (oud justitiepredikant) 

Ds. Joop Spoor (justitiepredikant) 

Patricia Terborg (moderamen USRK) 
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Verkort jaarverslag Stichting Dienstverlening aan 
Buitenlanders over 2020       
Ds. Arjan Noordhoek 

            
  
Werken in coronatijd 
De Corona-pandemie heeft ook het werk van Stichting Dienstverlening aan 
Buitenlanders (SDB) niet ongemoeid gelaten. Er moest vanuit huis worden 
gewerkt, en de contacten met cliënten moesten grotendeels per telefoon 
plaatsvinden. Het werk bestond als vanouds voor een groot deel uit 
gesprekken, voorbereiding van procedures, overleg met advocaten en 
zorgverleners, pogingen onderdak te regelen en contacten met allerlei 
instellingen. 
 
Noodopvang beëindigd 
Een nieuwe problematiek diende zich aan: de noodopvang voor 
ongedocumenteerde buitenlanders is na 1 juli in Amsterdam en Utrecht 
beëindigd. Daardoor kwamen vele asielzoekers opnieuw in het 
daklozencircuit terecht. Soms kunnen deze vreemdelingen logeren bij 
vrienden of familieleden, maar vanwege de corona beperkingen is de kans 
daarop veel kleiner en moeten zij andere (vaak betaalde) verblijfsplekken zien 
te vinden.  
 
Toestroom verwacht  
Op onze verzoeken aan diaconieën 
van Utrechtse binnenstadkerken 
om extra financiële steun werd 
spontaan gereageerd. Zo konden 
we woon-en leefgeld blijven 
verstrekken aan hen die een 
tijdelijk onderkomen nodig hebben 
gedurende het traject van sociaal-
juridische hulp van de SDB. 
Dankzij bijdragen van de 
stichtingen Rotterdam en Haëlla, 
alsmede tussentijdse giften van 
diaconieën en particulieren, was de 
financiële situatie in 2020 niet al te 
zorgelijk. In het jaar 2021 wordt 
stevig op de fondsenwerving 
ingezet. Want ook dan verwachten  

 
wij een toestroom van vragen om 
woon-en leefgeld als er opnieuw na 
de lockdown een einde komt aan 
noodopvang.  
 

 

 
Meer menselijke maat?  
Een groot probleem is nog steeds dat door de bezuinigingen op de 
gefinancierde rechtshulp advocaten zeer terughoudend zijn in het aannemen 
van gecompliceerde zaken. Voorbereidend werk door SDB kan dan een 
oplossing bieden, maar bepaald niet altijd. Ook de slordige wijze waarop de 
IND nogal eens omgaat met de rechten en belangen van asielzoekers maakt 
het leven voor hen niet gemakkelijker. Maar wellicht zal het tumult over de 
toeslagenkwestie de overheid bewegen om ook op dit terrein de menselijke 
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maat meer in acht te nemen. Het baart ons zorgen dat ook het 
overheidsproject Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) er niet in slaagt 
om voor voldoende opvangmogelijkheden te zorgen.Mensen en dossiers 
- In 2020 werden 27 dossiers behandeld, waarvan 12 nieuwe cliënten. 

Het betrof mensen uit 15 verschillende landen.  
- Van de cliënten verbleven er 12 in stad of provincie Utrecht, 12 elders 

in Nederland en 3 in het buitenland.  
- In 17 dossiers ging het om ongedocumenteerden, waarvan 7 in 

procedure.  
- In de meeste dossiers (20) ging het over vreemdelingenrecht, ook 

kwamen sociaal zekerheidsrecht, gezondheidsrecht en familierecht 
aan de orde.  

 
Nieuwe verbanden  
Intensivering van het contact met collega-instellingen zal naar wij verwachten 
de effectiviteit van het werk van SDB vergroten. Er is een mooie 
samenwerking in de maak met het Utrechts Straatpastoraat en Villa Vrede, 
die samen met SDB een uitgestoken hand van de kerken naar thuisloze 
vreemdelingen zijn.  
 
De gezamenlijke Utrechtse kerken willen zich zo vanuit de bijbelse opdracht 
blijven inzetten voor deze ‘minsten’, de kwetsbare asielzoekers die nog 
zonder recht op verblijf in Nederland hier wel verblijven, tijdens en mogelijk na 
de coronacrisis. 
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Ontwikkelingen rondom het Stiltecentrum 2020-2021 
(winter/lente)  
Robin de Jong, coördinator sinds september 2020 
 
In september 2020 ben ik voor 10 uur per week gestart als de nieuwe pastor-
coördinator van het Stiltecentrum. In de afgelopen 8 maanden dat ik nu 
werkzaam ben bij het Stiltecentrum heeft de tijd bepaald niet stil gestaan. In de 
periode september-november was ‘het Stiltecentrum’ nog een klein winkelpand 
naast de Albert Heijn in Hoog Catharijne. Terwijl de corona crisis doorwoekerde 
en er steeds weer nieuwe maatregelen werden doorgevoerd, bleven we in ons 
kleine winkelpand garanderen dat er voor mensen een plaats bleef waar 
gastvrijheid, een goed gesprek, stilte en het vieren van Gods verhaal gevonden 
kon worden.  
 
Gemakkelijk was dat niet altijd want we waren weinig zichtbaar aan de 
buitenkant en de drempelwaarde voor eventuele nieuwe bezoekers lag hoog. 
Voor de nietsvermoedende voorbijganger hadden we meer weg van een 
bedrijfsvergadering die ieder moment kon starten dan van spiritueel centrum. 
Het gaat bij het Stiltecentrum zeker niet zozeer om de aantallen, maar het was 
af en toe toch jammer om met drie dagen in de week soms nog geen tien 
bezoekers te ontvangen. 
 
Tegelijk had ik in deze periode de tijd om kennis te maken met ons vrijwilligers 
team en de verschillende bezoekers; Ik was onder de indruk met welke kalmte 
en plezier de vrijwilligers hun werk bleven doen, al waren er nog zo weinig 
mensen om op gesprek mee te komen. Al gauw werd mij duidelijk dat het 
Stiltecentrum niet zozeer een plaats is van ‘altijd maar doen en iets willen 
bereiken’ , maar op de eerste plaats van ‘er te zijn’ in de breedste zin van het 
woord.  
 
Ik was ook onder de indruk van de bezoekers die vaak hun grote waardering 
uitspraken en vertelden hoe een bezoekje hen hielp om de week door te 
komen. Dat is gelijk één van de spirituele bronnen waar het centrum uit lijkt te 
putten: Proberen ten dienste van de bezoekers te staan en aan te sluiten op 
hun leefwereld, hun behoeften en noden. Het team probeert een sfeer te 
creëren waar mensen zichzelf mogen zijn, niets hoeven. Er is ruimte voor 
gesprekken over geloof en levensvragen, maar evengoed over schijnbaar 
basale zaken zoals boodschappen doen. Het team geeft mensen de ruimte om 
op hun eigen manier betekenis te ontlenen over het waarom van hun bezoek 
aan het stiltecentrum.  
 
Het Stiltecentrum oogt bijna als een soort karavanserai waar mensen hun dorst 
lessen alvorens ze weer verder gaan. Geven wij de mensen misschien 
geestelijk brood voor onderweg mee, zonder dat brood in hun handen te willen 
duwen? 
 
Eind november werden we gezegend met een vernieuwd Stiltecentrum op de 
oorspronkelijke locatie, iets waar zowel bestuur als teamleden lang naar 
hadden uitgekeken. De opluchting en blijdschap bij het zien van de nieuwe 
ruimte was dan ook voelbaar. En het resultaat mocht er absoluut zijn! Een 
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mooie frisse en eigentijdse ruimte waarbij de architecten heel goed hebben 
nagedacht over de laagdrempeligheid van de locatie. We zitten pal aan de 
winkelstraat, mensen botsen niet gelijk tegen een balie of een goedbedoeld 
ontvangstcomité op, maar hebben de tijd om even rond te snuffelen en even te 
landen als het ware. Er is een subtiele scheiding tussen de ontmoetingsruimte 
en de kapel, waarbij beiden ruimtes hun functie weten te vervullen: de kapel 
als plaats voor verstilling, meditatie, voor een vierende gemeenschap, een 
oefenplaats van liturgie. De ontmoetingsruimte waar aan aandacht, 
gastvrijheid, een luisterend oor, maar tevens het laten ontstaan van een soort 
fluïde gemeenschap, de ruimte wordt gegeven. 
 
Al gauw merkten we dat de drempel voor veel mensen daadwerkelijk lager was 
geworden en de bezoekersaantallen groeiden: In december zaten we al boven 
de 100 en in het voorjaar geregeld tegen de 200 bezoekers per maand aan. 
Daar zitten ook bezoekers bij die met enige regelmaat blijven terugkeren en zo 
langzamerhand tot de vaste bezoekers gerekend kunnen worden. Ook de 
aanmeldingen van vrijwilligers heeft een vlucht genomen; met de komst van 
enkele nieuwe vrijwilligers, waaronder twee jonge enthousiaste mensen van 
begin twintig, telt ons team nu bijna twintig personen. Helemaal een grote 
weelde te noemen is dat we er ook een PR en communicatie medewerkster bij 
hebben die het Stiltecentrum via de sociale media flink op de kaart aan het 
zetten is.  
 
 

 
 
(Foto: Stiltecentrum) 
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Als pastor-coördinator ben ik in de afgelopen maanden contacten gaan leggen 
met het kerkelijk en maatschappelijk netwerk hier in Utrecht. Soms om slechts 
even kennis te maken en mijzelf te introduceren, maar evengoed om een brede 
basis van voorgangers voor onze middagpauzevieringen op te zetten. Ook leek 
het mij zinvol om de banden met sommige kerken en instellingen wat te 
versterken en te bekijken hoe we voor elkaar van meerwaarde kunnen zijn, 
bijvoorbeeld door ruimte te faciliteren in het Stiltecentrum of samen bepaalde 
initiatieven te ondersteunen. In de afgelopen maanden heb ik enkele tientallen 
personen en organisaties gesproken. In de vieringen zijn een aantal nieuwe 
gezichten voorgegaan en een aantal organisaties ofwel kerken hebben al 
aangegeven graag meer samen te willen werken met het Stiltecentrum. De 
concrete uitvoering daarvan laat o.a. door de corona situatie nog even op zich 
wachten.  
 
Na zo’n half jaar verschillende mensen in en rondom het Stiltecentrum te 
hebben gesproken, geobserveerd en geëvalueerd, had ik een redelijk beeld 
van het reilen en zeilen van het Stiltecentrum. Vanuit die ervaring heb ik een 
visiedocument voor het Stiltecentrum geschreven. In dit visiedocument probeer 
ik het bestuur en het team te prikkelen om samen na te denken over de 
volgende vraag: Wie zijn wij als Stiltecentrum, uit welke bronnen willen we 
putten en welke wegen willen we inslaan? Het is een document dat uitnodigt 
om in 2021 ook nieuwe wegen en mogelijkheden voor het Stiltecentrum te 
verkennen zonder de werkwoorden ‘stilte’ en ‘ontmoeting’ daarbij te verliezen. 
En wie weet kunnen we via dit proces over enige tijd ook concrete handen en 
voeten geven aan deze nieuwe weg. Geïnspireerd en gezegend gaan we 
verder! 
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BONDGENOTENOVERLEG 
Ds. Marieke Sillevis Smitt 
 
 
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 heeft zij zelf zitting genomen namens de centrumkerken in het 
bondgenootschap. Verder is de USRK beschikbaar voor andere vragen naar 
kerkelijke afvaardiging, mocht die vraag ook bij andere bondgenotenoverleg-
samenkomsten in andere wijken leven.  
 

Uit het verslag  2019 
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 LHTB-
gemeenschap 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.  
 

Een mooi voorbeeld van productief overleg: In augustus 2020 waren zowel op 
Kanaleneiland als in Overvecht plotseling rellen met groepen jongeren 
uitgebroken. Totaal onverwacht. Enkele digitale jongeren hadden via 
(a)sociale media op sensatie beluste jongeren opgestookt. Toen dit na enkele 
dagen in de kiem was gesmoord, werd een Bondgenotenoverleg 
georganiseerd op het politiebureau van Utrecht binnenstad. Aan het overleg 
van politie, jongerenwerkers en buurtleiders namen nu ook afvaardigingen 
van kerken (USRK) en religies (UPLR) deel. Hoe vruchtbaar dit is geweest, 
bleek toen bij de jaarwisseling 2020-2021, landelijk gezien, Utrecht uitermate 
rustig bleef.   
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OMDUW 2020 
 
Zeventien Utrechtse kerken willen samen hulp en advies bieden in situaties 

als deze. Namens deze kerken zet Omduw (Oecumenische Missionaire 
Diaconale Werkgroep Utrecht) zich in voor het welzijn van mensen in de stad 
Utrecht, in het bijzonder van degenen aan de rand van de samenleving die 
kampen met dakloosheid en armoede. Omduw werkt hierin samen met 
diverse organisaties, ook de gemeente is een belangrijke partner.  
 
Wekelijks houdt Omduw een spreekuur waar mensen terechtkunnen 

voor directe, kortlopende hulp. Deskundige en gemotiveerde vrijwilligers 
bieden een praktische oplossing, een luisterend oor of wijzen de weg naar 
hulp en opvang.  
 
In 2020 waren er zo’n 200 bezoekers, minder dan in andere jaren. Door 

corona moest het spreekuur enige tijd sluiten. In de zomer kwam het 
spreekuur – met een coronaprotocol – weer op gang. Tegelijkertijd nam het 
beroep dat op Omduw werd gedaan via de telefoon toe. Ook nam het aantal 
bezoekers van de website fors toe.  
 

Er was minder vraag naar overnachtingen of maaltijden, omdat de 
gemeente hierin voorzag vanwege de coronapandemie. De vraag aan 
Omduw om hulp bij het verkrijgen van een ID-kaart, beltegoed of treinkaartjes 
nam toe. Ook werd er hulp verleend bij het weer gaan wonen. Incidenteel is 
geholpen bij het verkrijgen van medicijnen.  
 
Het volledige jaarverslag 2020 en andere informatie over Omduw vindt u op 
onze website: http://www.stichtingomduw.com 
 
Mail ons: omduwutrecht@gmail.com of bel ons: 06 81788483  

 
 
 
 
 
  

http://www.stichtingomduw.com/
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JAARVERSLAG VAN HET UTRECHTS BERAAD KERK EN ISRAEL 

(UBKI) 2020 
Marja Vos, secretaris UBKI 
 
 
Samenstelling leden beraad 
Het UBKI heeft 9 leden. Deze leden vertegenwoordigen verschillende 
denominaties zoals: Liberaal Joods, Orthodox Joods, Katholiek, Oud 
Katholiek en Protestants. Voorzitter van het UBKI is ds. Joop Spoor.  
 
Vergaderingen 
Het UBKI kwam in 2020 twee keer bij elkaar om te vergaderen. De eerste 
keer op 4 februari in Merkaz, de Liberale synagoge en de tweede keer op 21 
september aan de Springweg in de Orthodoxe synagoge. 
 
Avondwake Jom ha Shoah 
In de vergadering van 4 februari werd de inhoud en uitvoering besproken en 
vastgesteld van de Jom ha Sjoah Avondwake, welke zou plaatsvinden op 26 
april. Deze moest helaas worden afgelast. 
 
Covid 19 (Corona virus disease 19) 
Op 8 maart 2020 ging heel Nederland “op slot” vanwege de pandemie Covid 
19. Zodoende moest de Avondwake worden afgelast welke op 26 april in het 
Broodhuis zou worden gehouden. Ook de vergadering van het UBKI van 14 
mei kwam te vervallen. 
 
Versoepeling 
Na de eerste strenge “lock-down” kwam er in de zomer een versoepeling van 
de Corona regels. Meer mensen mochten weer samenkomen. In kerken, 
synagogen en moskeeën zelfs 30 mensen. In deze periode konden we als 
UBKI gelukkig nog een keer vergaderen en wel op 21 september. De 
vergadering vond plaats in de synagoge aan de Springweg. In deze 
vergadering deelden we onze verhalen van de afgelopen maanden. Een 
ander belangrijk punt op de agenda was het voorbereiden van de Kristallnacht 
herdenking, welke plaats zou vinden op 9 november bij het Joods Monument. 
Dit werd tot in de puntjes voorbereid met in achtneming van alle preventieve 
corona maatregelen. 
 
Kristallnacht herdenking 9 november 2020 
Deze herdenking kon doorgaan. Er waren precies 40 aanwezigen op het plein 
bij het Joods Monument. Dit aantal was in de buitenlucht toegestaan. 
Iedereen droeg een mondkapje. Allen hielden zich aan de afstand van 1,5 
meter en bleven staan op hun eigen “stip”. Het was een droge en heldere 
avond. Het was muisstil. Alleen de sprekers en de chazan werden gehoord. 
Het thema was: “De verdronkenen en de geredden”. Het was een zeer 
indrukwekkende bijeenkomst. 
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(Joods Monument. Foto: S. Sue) 
 

 
Leerhuizen  
Bij de Leerhuizen van mevrouw Tirtzah Middleton is min of meer vaste groep 
van maximaal 20 mensen aanwezig. Soms zijn het er minder. Het geplande 
Leerhuis op 13 januari kon door omstandigheden van Tirtzah niet doorgaan. 
Het Leerhuis van 23 maart werd i.v.m. de corona “lock-down” afgelast. Het 
leerhuis op maandagavond 23 november kon in overleg tussen Tirtzah, Joop 
en broeder Ignatius van in het Thomas à Kempishuis wel doorgaan. Het 
Covid 19 protocol werd in acht genomen en zodoende konden we met 14 
personen aanwezig zijn. Het onderwerp wat Tirtzah die avond met ons 
besprak was: “De Cohaniem (priesters) in verleden en heden”. 
Tot zover dit verslag. Het was een bijzonder jaar wat we niet snel zullen 
vergeten. 
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Contactgegevens USRK: 
 
E-mail:  info@usrk.nl  
 
Website: www.usrk.nl 
 
Postadres:  USRK 
  P/a Stiltecentrum Hoog Catharijne  
  Godebaldkwartier 74 
  3511 DZ  Utrecht  
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