Programma EUG
Voorjaar 2018

De EUG is een open oecumenische geloofsgemeenschap, waar protestanten, katholieken,
mensen met een (andere) kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond hun thuis vinden. In
het bijzonder richt de EUG zich ook op studenten.
Wie zich bij ons thuis voelt, nodigen we van harte uit lid te worden. Meer over het
lidmaatschap is te vinden op www.eug-janskerk.nl.
Aan de EUG zijn 4 pastores verbonden. Bij hen kun je o.a. terecht voor een persoonlijk
gesprek.
Johanneke Bosman, jhmhbosman@gmail.com, 06-51828045 (katholiek)
Ds. Harry Pals, hpals@xs4all.nl, 06-18429126 (protestant) (ma, di en wo)
Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com, 06-45100439 (katholiek)
(Zij is voorjaar 2018 met zwangerschapsverlof)
studentenpastor ds. Jasja Nottelman, eug@nottelman.net, 06-34399461
De EUG werkt samen met andere kerken aan het aanbod voor studenten in en rond
Utrecht. De EUG participeert daarvoor in het IPSU (Interkerkelijk Platform
Studentenpastoraat Utrecht). Zie hiervoor www.ipsu.nl. Naast de activiteiten vanuit de
EUG vind je hier ook allerlei andere activiteiten van verschillende kerken.
Wil je op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de EUG, dan kan dat via ons
digitale mededelingenblad. Stuur daarvoor een mail naar: secretariaat@eug-janskerk.nl.
Meer over de EUG vind je op www.eug-janskerk.nl.
De EUG is als openbare groep ook op Facebook aanwezig.
Secretariaat EUG: Oudegracht 33, 3511 AC Utrecht.
Postadres: Oudegracht 33, 3511 AC Utrecht.
E-mail: secretariaat@eug-janskerk.nl, telefoon: 06 - 46147728.
Het secretariaat is in principe ma en do tussen 10.00 en 15.00 uur bereikbaar.
Rekeningen EUG: NL21 TRIO 0391 1583 68 (t.n.v. Stichting BB EUG) of
NL75 RABO 0130 6971 84 (t.n.v. Protestantse Gemeente PGU EUG).
Locatie van de activiteiten
Activiteiten van de EUG vinden plaats op de Oudegracht 33, tenzij anders aangegeven.
Voor de locatie van de activiteiten op de achterpagina voor mensen tot 30 jaar kan
contact worden opgenomen met het IPSU: info@ipsu.nl.
Dit programmaboekje bevat informatie van alle activiteiten die bekend waren bij het
samenstellen van het programma. Er gebeurt ongetwijfeld meer, maar informatie
hierover ontbreekt op dit moment.
Kijk voor de meest actuele informatie op www.eug-janskerk.nl.

De EUG/Janskerkgemeente is een oecumenische geloofsgemeenschap met bijzondere aandacht voor studenten.

Op de voor- en achterpagina: Liturgietafel en ordes van dienst tijdens de Roze zondag
(voorjaar 2016)
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Activiteiten
EUG-weekend 2018
Van 10-12 mei is er weer een gemeenteweekend! Ook dit jaar komt er weer een leuk en
inspirerend programma, deze keer met het thema: "Onder de groene hemel". Het
gemeenteweekend is voor iedereen, jong en oud, die op wat voor manier ook betrokken
is bij de EUG.
Donderdag 10 t/m zaterdag 12 mei (met Hemelvaart).
Plaats: Stay-okay Apeldoorn (in de bossen).
Informatie: Cis de Hoop, eugweekend@gmail.com.
Christelijke meditatie aan de Werf
Ook in 2018 zijn er de meditaties op woensdag in de Crypte aan de Werf, onder het
klooster van de zusters Augustinessen. Een moment midden in de week om de stilte te
zoeken en te mediteren.
Het verlangen naar stilte, naar verstilling, naar diepe innerlijke rust en de ervaring van
nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling
en ontvankelijkheid. Wanneer je regelmatig bewust stil wordt, ontdek je dat dit
doorwerkt in het leven van alledag. Ook in de christelijke spiritualiteit heeft meditatie een
lange traditie, het is een weg om je bewust te richten op, en open te stellen voor God.
De meditaties in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om
je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een
afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek. Ook als je niet altijd kunt
komen ben je van harte welkom!
Woensdagavonden 10 en 24 januari, (in de 40 dagenadvent wekelijks:) 21 en 28
februari, 7, 14, 21 en 28 maart, (na Pasen:) 4, 11, 25 april, 9 en 23 mei, 13 en 27 juni..
Plaats: Crypte aan de Werf; ingang is op de Oudegracht (met de witte trap t/o
Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand).
Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)
Informatie en opgave: Seintje Bos, seintje@seintjebos.nl.
De maakbare mens
Al enige tijd zijn we met dit thema onderweg in de EUG. Mensen zijn zowel krachtig als
kwetsbaar – beide kanten horen bij ons. De samenleving (overheid, Facebook, wij allen)
spreken elkaar sterk aan op het eerste: ieder moet zelfredzaam zijn, het eigen levensgeluk
managen, rationele economische beslissingen nemen. Maar waar blijft onze kwetsbare
kant? Waar blijven de kwetsbaren? Is alles wel maakbaar?
We staan stil bij vragen als: Hoe beïnvloedt dit ons ongemerkt? Hoe maken we elkaar
hierop attent? De eerste avond bekijken we met elkaar waar en hoe we dit in de EUG
(kunnen) tegenkomen. De 2e avond wordt een klein onderzoek naar de taal in de
vieringen in de Janskerk gepresenteerd.
Woensdagavonden 24 januari en 7 maart, 20.00 - 22.00 uur.
Begeleiding en opgave: Harry Pals, hpals@xs4all.nl.
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In de komende vastentijd gaan we met Paulus op weg naar Pasen. We lezen dan op de
zondagen in de Janskerk delen uit de brieven van Paulus. In de aanloop naar die tijd past
een inleiding op Paulus: Wie was hij? Wat bezielde hem? En wat wilde hij?
In dat verband zijn er twee activiteiten gepland.
Met Paulus naar Pasen (1)
We hebben in ons midden een Paulus-specialist: gastvoorganger Joop Smit, Augustijner
monnik en gepromoveerd op Paulus’ brief aan de Galaten. En wat een gelukkig toeval: hij
publiceert net in deze tijd een boek over Paulus: ‘Wat Paulus bezielde. Een staalkaart uit
zijn brieven’ (Berne Media). Daarover komt hij ons vertellen. En zo leidt hij ons binnen in
de gedachten- en leefwereld van deze 13e apostel van Jezus.
Maandagavond 29 januari, 20.00 – 22.00 uur.
Deelnemersbijdrage: € 5,-.
Begeleiding: Joop Smit.
Informatie en opgave: Harry Pals, hpals@xs4all.nl
Ontmoetingsgroep werkzoekenden
Zo nu en dan komen EUG’ers die werk zoeken samen - om elkaar te ontmoeten en te
bemoedigen. De nadruk ligt op de vragen achter het zoeken van werk: wie ben je als
werkzoekende tussen werkers, dus als mens? Wat doet het met je dat je (ongewild) geen
werk hebt? We proberen de laag onder de alledaagse werkelijkheid te raken. Iedereen
mag op eigen manier meedoen en vragen inbrengen.
Dinsdag 6 februari, 9.30 – 11.00 uur; verdere data in overleg.
Begeleiding en opgave: Harry Pals, hpals@xs4all.nl.
Met Paulus naar Pasen (2)
Er is een meditatief boekje van de vroegere Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury,
Rowan Williams: ‘God ontmoeten in Paulus’ (Berne Media). Rowan Williams helpt ons om
dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen. Het boek bevat voor elk van de 7 weken
rond Pasen een leesrooster met daarbij een inspirerende tekst en gebed.
We lezen op 3 avonden samen de 3 hoofdstukken van het boek: ‘Outsiders en insiders: de
sociale wereld van Paulus’, ‘Een universeel welkom: het verontrustende idee van Paulus’
en ‘De nieuwe schepping: het christelijke universum van Paulus’.
Voorkennis en thuis lezen is niet vereist, wel de aanschaf van het boekje.
Maandagavonden 19 februari en 5 en 19 maart, 20.00 – 21.30 uur.
Begeleiding en opgave: Harry Pals, hpals@xs4all.nl.

Werkgroepen
De EUG zou nooit kunnen bestaan zonder de inzet van vele EUG’ers binnen de
werkgroepen. Deze werkgroepen zijn opgezet om activiteiten te organiseren en het
kerkelijk werk van de EUG te ondersteunen. Zie voor een overzicht en meer informatie
www.eug-janskerk.nl.
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De spirituele aspecten van orgaandonatie voor de donor.
Het wetsontwerp van D’66 over orgaandonatie dat vorig jaar in de Tweede Kamer werd
aangenomen, bestempelt ons allemaal tot potentiële orgaandonor - tenzij je bij het
Donorregister hebt aangegeven dat je geen donor wilt zijn. Bij de vele discussies over dit
thema kwamen de spirituele aspecten van orgaandonatie (bijna) nooit aan de orde. Maar
als we tot een zinvol besluit willen komen of we wel of geen donor willen zijn, dan is het
belangrijk deze aspecten in onze overwegingen te betrekken. Op deze avond wordt dan
ook ingegaan op de gevolgen van orgaandonatie voor de donor. Een belangrijke vraag is
namelijk: is hersendood wel echt dood? En: als het zo mocht zijn dat de dood niet het
einde is, wat betekent orgaandonatie dan voor het leven na de dood?
Maandagavond 12 maart, 20.00 - 22.00 uur.
Informatie en begeleiding: Marieke van Leijen en Harry Pals.
Opgave: Marieke van Leijen, mvanleijen@planet.nl of 06-24208323.
Paaswake 2018
Aansluitend op de Goede vrijdagviering op 30 maart is er een Paaswake van 21 uur 's
avonds tot 9 uur de volgende ochtend. Je kunt de hele nacht komen waken, en bent ook
welkom om gedurende een deel van de Paaswake aanwezig te zijn. Ieder uur is er een
kort liturgisch moment, waarin samen gezongen wordt en inspirerende teksten gelezen
worden. Het zal een sobere Paaswake zijn waarin vooral veel ruimte zal zijn voor
meditatieve stilte en waken bij het kruis. In de kapittelkamer is er mogelijkheid om elkaar
te ontmoeten.
Vanaf vrijdagavond 30 maart, 21.00 uur, tot 31 maart, 9.00 uur.
Plaats: Janskerk.
Informatie: Mieke van Kooten Niekerk, m.vankootenniekerk@planet.nl.
Rouwkost
Wanneer je iemand hebt verloren aan de dood, zijn er in het begin meestal wel mensen
die naar je vragen en bij wie je terecht kunt met je verhaal. Als het leven langzaam weer
zijn gewone loop neemt, wordt die aandacht vaak minder. Soms komt het er dan ook bij
jezelf niet meer van om stil te staan bij het verlies en bij gevoelens die de kop op steken.
Maar ook dan kun je nog steeds behoefte hebben om te delen wat er in je omgaat. Als je
andere mensen ontmoet die ook zoiets hebben meegemaakt, dan gaat dat vaak vanzelf.
Bij Rouwkost praten we met elkaar over het verlies en hoe het met je gaat, terwijl we
allemaal iets meenemen om te eten. We delen de maaltijd en onze verhalen.
Vooraf is er eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of deze groep iets voor je is.
Drie vrijdagavonden. Data en tijdstip in overleg bij voldoende aanmeldingen.
Begeleiding: Liesbeth Timmers en Lonnie Ploegmakers.
Informatie en opgave: Liesbeth Timmers, liesbeth.timmers@tiscali.nl.
Gebedsvieringen zusters Augustinessen
EUG'ers zijn van harte welkom bij de gebedsvieringen van de zusters Augustinessen in de
kapel aan de Waterstraat 2. Deze zijn dagelijks om 7.30 uur (morgengebed), za/zo/ma
18.30 uur (lezingendienst), di/wo/do 17.00 uur (eucharistieviering) en 18.15 uur (vesper).
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In de Janskerk
Iedere zondag om 11.00 uur is er een viering in de Janskerk.
Elke viering maakt deel uit van een cyclus van vieringen en wordt voorbereid door een
groepje mensen, onder wie een pastor.
Voorjaar 2018 zijn er de cyclussen ‘Bidden in de Bijbel’, ‘God ontmoeten in Paulus’,
‘Kruisweg’, Benedictus – Het goede leven’, ‘Pelgrimeren’, ‘Daniel’ en ‘Colossenzen’.
Meer informatie bij Hetty de Vries, hdevriesgelderblom@gmail.com.
De Tienergroep heeft voor eenieder tussen de 12 en 16 jaar weer een mooi programma.
We praten over wat belangrijk is in ons leven en doen leuke activiteiten. Eén keer per jaar
wordt de viering door de tieners vormgegeven. Meer informatie over de Tienergroep bij
Sander Booms, eug.tienergroep@gmail.com.
De data zijn 28-1 (Film kijken), 18-2 (Wake Kamp Zeist), 18-3 (Hongerdoek maken), 15-4 (
Laser gamen of museum), 11-5 (gemeenteweekend in Apeldoorn), 27-5 (Voorbereiding
tienerviering), 3-6 (Tienerviering en 1-7 (Klimbos).
Tijdens de zondagse viering in de Janskerk is er voor de kinderen van 4-8 en van 8-12 een
eigen verhaal. Dit wordt verzorgd door de Verhaalgroep. Ook tijdens bijzondere feesten
als Advent, Kerst, Pasen en doop is er speciale aandacht voor de kinderen.
Meer informatie hierover bij Judith en Paul Norbart, norbart@ziggo.nl.
De EUG is er voor iedereen, ook voor de allerkleinsten van 0 tot en met 4 jaar. Kinderen
die meekomen naar de viering in de Janskerk kunnen opgevangen worden in de crèche.
Iedere paar weken is er speciaal voor ouders met jonge kinderen een viering in de sfeer
van de EUG. Data worden in overleg vastgesteld, Meer informatie hierover bij Johanneke
Bosman, jhmhbosman@gmail.com.
Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de
EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag
van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos,
seintje@seintjebos.nl.

Dienstvoorbereidingen
Een dienst wordt voorbereid door een groepje mensen, onder wie een pastor.
Met elkaar praat je over de tekst en zoek je de liederen uit. In de praktijk blijkt dat de
meeste mensen dit als zeer inspirerend ervaren. Iedereen kan hieraan meedoen.
Je kunt je opgeven via een mail naar de betreffende pastor. Ga onder Vieringen naar ‘Een
dienst voorbereiden?’, kies een cyclus/datum en kijk wat de lezing is en wie er voorgaat.
Meld je aan en doe mee! Meer informatie bij Hetty de Vries,
hdevriesgelderblom@gmail.com.
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Voor mensen tot 30 jaar
EUG Twintigers
Samen eten, samen naar de kerk, spelletjes doen, het doorgeven van interessante
activiteiten rond zingeving: het kan en gebeurt allemaal in de Twintigers Groep. Dit is een
losse groep van mensen die (ongeveer) tussen de 20 en 30 jaar oud zijn, die zich op een of
andere wijze verbonden voelen met de EUG en het leuk vinden om af en toe iets met
elkaar te ondernemen. Meer weten? Op de hoogte blijven van activiteiten? Zoek op
facebook op ‘EUG Twintigers’, cq mail naar Eva Woertman, e.j.a.woertman@gmail.com.
EUG en IPSU
Het hieronder beschreven aanbod van studentenpastor Jasja Nottelman is speciaal voor
studenten en jongeren tot 30 jaar toegankelijk.
Kijk voor meer aanbod en uitgebreidere informatie ook bij het IPSU op www.ipsu.nl.
Opgave voor deze activiteiten kan via info@ipsu.nl.
Eetgroep Eat & Creed
Samen koken en eten en vervolgens een diepzinnig gesprek.
Het is een open groep en elke avond is staat op zichzelf. Wil je meedoen, meld het dan
even, dan kom je op een lijst. Kosten: € 2,50 voor de maaltijd.
Dit seizoen gaan we bij verschillende leefgemeenschappen op bezoek. Data zijn in januari
2018 te vinden in de agenda.
Rouwgroep Good Mourning
Eind januari 2018 start er bij genoeg deelnemers een rouwgroep. Rouwen gaat met ups
en downs, ervaringen uitwisselen kan helpen.
Voordat je meedoet aan de groep vindt er een gesprek plaats.
Begeleiding: ds. Jasja Nottelman en Liesbeth Timmers (vrijwilliger rouwzorg).
Wijkgroepen
EUG’ers wonen verspreid door heel Utrecht en ver daarbuiten. Om de onderlinge
betrokkenheid te vergroten zijn er wijkgroepen. Bijeenkomsten vinden eens per zes
weken plaats bij iemand van de groep thuis. Wil je weten of er in jouw wijk een wijkgroep
is, kijk op www.eug-janskerk.nl.
Nieuwe groepen kunnen gevormd worden. Contact: Harry Pals, hpals@xs4all.nl.
Wijs is het blad dat 10 keer per jaar gemaakt wordt, voor en door EUG’ers. Aan de hand
van een thema schrijft een van de pastores een artikel en worden er andere thema
artikelen gemaakt. Dit voorjaar maakt de redactie artikelen over de thema’s Kiezen,
Spelen, Ontkennen, Beschermen, Bewegen, en Ontspannen. In Wijs krijgen ook de
werkgroepen en diverse activiteiten binnen de EUG een plek. Een goede manier om
nieuwe dingen te leren en over de EUG te lezen!
Een jaarabonnement kost maar € 27,-, en voor studenten is dat slechts € 13,50.
Aanmelden kan via het secretariaat.
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