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Manifestatie

Men is vrij om te geloven. 
Maar die vrijheid moet ook 
onderhouden worden. 
Constateringen op de bijeen-
komst ‘In vrijheid verbonden’ 
in Utrecht. Koningin Beatrix 
was er bij, op deze manifes-
tatie van de verscheidenheid 
van religieuze groeperingen in 
onze samenleving. 

3
Anja Meulenbelt

Schijfster en SP-politica Anja 
Meulenbelt is gastvoorganger 
bij de CentrumGemeente op 
de Zinderende Zondag van 21 
februari. Anja spreekt kritisch 
over de islam, maar vanuit een 
zeer grote persoonlijke betrok-
kenheid. Op een inlevende en 
solidaire manier zogezegd.

5
Oude kerken

Een boek waarop je niet uitge-
keken raakt. Dat geldt in het 
bijzonder voor een magnifieke 
uitgave over kerken uit de 
middeleeuwen in de drie noor-
delijke provincies, inclusief het 
Duitse (Ost-)Friesland. Vroeger 
vormden deze landen één ge-
heel, verbonden door dezelfde 
bisschop. 

6
Zending vandaag

Begin november was ds. Pieter 
van Winden een week in 
Argentinië voor een bijeen-
komst ter voorbereiding van 
Edinburgh 2010, de internatio-
nale zendingsconferentie later 
dit jaar. De Utrechtse predikant 
kwam, zoals hij zelf zegt, thuis 
“vol nieuwe kennis over missio-
nair kerk zijn.” 
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Peter van der Ros

ZorgcentrumTamarinde 
aan de Neckardreef in 
Overvecht laat één zon-
dagse viering per maand 
vallen. Elke eerste zondag 
van de maand is er zodoen-
de geen ‘kerkdienst’ meer 
in dit zorgcentrum van 
Aveant, uitzonderingen 
daargelaten. Een van die 
uitzonderingen is Eerste 
Paasdag op zondag 4 april. 

“We hopen zo de continuïteit 
van de zondagse diensten te 
kunnen waarborgen”, aldus 
ds.Mini Jurjens. Zij is geestelijk 
verzorger bij Aveant voor zorg-
centrum Tamarinde. 
Verpleeghuizen moeten woeke-
ren met het geld dat hun door 
de overheid ter beschikking 
wordt gesteld. Door een steeds 
krapper budget moeten er keu-
zes worden gemaakt. Aveant 

heeft er nu onder andere voor 
gekozen geen budget meer vrij 
te maken voor de zondagse vie-
ringen. Daarvoor moeten nu an-
dere potjes worden gevonden.

Financiering
De geestelijke verzorging van Ta-
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in 
de

‘geloof en politiek’ worden be-
sproken. Dit alles wordt op touw 
gezet door de Nicolaïkerk. Deze 
kerk staat midden in de samen-
leving en ziet het als haar taak 
om thema’s rondom geloof, 
cultuur en samenleving met el-
kaar te verbinden. De toegang 
is gratis. Gelooft u ook in poli-
tiek? Kom dan ook en discus-
sieer mee! Organisatoren: ds. 
Ruth Peetoom, dr. Laurens de 
Graaf (commissie Vorming en 
Toerusting, Nicolaïkerk, Utrecht: 
www.Nicolaikerk.nl).

Laurens de Graaf

Gelooft U(trecht) nog in poli-
tiek? Deze vraag staat centraal 
tijdens een politieke debatavond 
waarin prominente Utrechters 
reflecteren op religie en poli-
tiek. Dit lijstduwersdebat voor 
de gemeenteraadsverkiezing 
van 3 maart heeft plaats in de 
Nicolaïkerk en duurt van acht 
uur tot half elf. Panelleden zijn 
Utrechtse lijstduwers René Paas 
(CDA) en Hans Spekman (PvdA), 
alsmede VVD-prominent Patrick 
van Schie. Debatleider is dr. 
Laurens de Graaf.

Terwijl lijsttrekkers in de hitte 
van de campagne(strijd) zitten, 
moet er in verkiezingstijd ook 
tijd zijn voor reflectie. “Vooral 
in de periode voor de gemeen-
teraadsverkiezingen is dit be-
langrijk”, zegt predikant Ruth 
Peetoom. “Wat biedt het geloof 
in de politiek? Maar de vraag 
wordt ook andersom gesteld: 
wanneer zijn politici en politiek 
partijen nog geloofwaardig?” 
De geloofwaardigheid van de 
lokale politiek komt dus ook aan 
de orde.

Prikkelen
De Nicolaïkerk fungeert deze 
avond als ‘Chambre de reflec-
tion’. De lokale lijstduwers René 
Paas, voorzitter van Divosa (ver-
eniging van managers op het 
terrein van werk, inkomen en 
sociale vraagstukken), oud-voor-
zitter van het CNV en oud-wet-

houder van Groningen plus Hans 
Spekman, Tweede Kamerlid en 
oud-wethouder van Utrecht, 
hebben toegezegd zich uit te 
spreken over het genoemde 
thema. Ook Patrick van Schie, di-
recteur van de Teldersstichting, 
het wetenschappelijk bureau 
van de VVD, levert een bijdrage. 
Prof. dr. Erik Borgman, lekendo-
minicaan en hoogleraar aan de 
universiteit van Tilburg, trapt 
af. Borgman is in 2008 door 
Vrij Nederland als één van de 
meest innovatieve denkers van 

Nederland geselecteerd en door 
lezers van Trouw als één van de 
drie meest inspirerende theolo-
gen uitgeroepen. Hij zal in zijn 
inleiding de panelleden prikke-
len en uitdagen.

Iedereen
Dit debat raakt iedereen. De 
zaal zal dan ook ruimschoots 
de gelegenheid krijgen zich in 
het debat  te mengen. De orga-
nisatoren verwachten een le-
vendige discussie en een grote 
opkomst. Actuele kwesties in 

Gelooft U(trecht) nog in politiek? Deze 
vraag staat centraal tijdens een poli-
tieke debatavond waarin prominente 
Utrechters reflecteren op religie en 

politiek. Dit lijstduwersdebat voor de 
gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 
heeft plaats in de Nicolaïkerk en duurt 
van acht uur tot half elf. Panelleden 

zijn Utrechtse lijstduwers: René Paas 
(CDA), Hans Spekman (PvdA) en 
Patrick van Schie (VVD).

LIJSTDUWERSDEBAT IN NICOLAÏKERK OP 18 FEBRUARI

Politiek: gelooft u het?

marinde heeft 
daarom in sa-
menspraak met 
ouderlingen en 
kosters besloten 
om per maand 
één zondag te 
laten vallen. 
Voor de zon-
dagen dat de 
eigen geestelijk 
verzorger niet 
voorgaat, wordt 
m o m e n t e e l 
druk naar exter-
ne financiering 
gezocht.
Sinds 1 januari 
2010 geldt dat 

alle gastvoorgangers voorlopig 
uit loyaliteit aan de bewoners 
pro deo voorgaan en dat alle or-
ganisten zonder vergoeding spe-
len. Ook zijn er geen wekelijkse 
bloemen meer om weg te geven 
aan de bewoners. De kerkge-
nootschappen zijn op de hoogte 

Tamarinde laat een 
zondagse viering vallen

van de situatie en denken mee.
Het is voor het eerst in de ge-
schiedenis van het van-huis-uit 
‘gereformeerde’ zorgcentrum 
Tamarinde dat er structureel 
een zondagse viering uitvalt. 
Tamarinde is een verpleeghuis, 
dat een kleine reactiveringsaf-
deling heeft. Het merendeel 
van zijn bewoners (tweederde) 
woont op afdelingen voor de-
menterenden. Een derde van de 
bewoners verblijft op somati-
sche afdelingen. In totaal zijn er 
ongeveer 160 cliënten.
Dat in Tamarinde deze ver-
strekkende stap moest worden 
gezet, heeft ermee te maken 
dat de geestelijke verzorging 
en haar medewerkers indirect 
verantwoordelijk zijn geworden 
voor de financiering.
Kerkelijke vieringen zijn open-
bare bijeenkomsten ten dienste 
van mensen.

Vragen en reacties op dit ar-
tikel zijn daarom welkom bij 
de geestelijke verzorging van 
Tamarinde. U kunt die richten 
aan ds. Mini Jurjens, telefoon 
2634 700, e-mail m.jurjens@ave-
ant.nl.

* Erik Borgman is inleider van het politieke debat in de Nicolaïkerk op 18 februari (foto RKK).

* Huize Tamarinde in Overvecht (foto Harm Bosma).


