Programma EUG
Najaar 2018

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

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 momenteel 3 pastores verbonden. Bij hen kun je o.a. terecht voor een
persoonlijk gesprek.
Johanneke Bosman, jhmhbosman@gmail.com, 06-51828045 (katholiek)
studentenpastor ds Jasja Nottelman, eug@nottelman.net, 06-34399461
Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com, 06-45100439 (kath.) (di en wo)
De vacature van de protestantse pastor wordt najaar 2018 ingevuld.
De EUG werkt samen met andere kerken in het aanbod aan 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 wanneer niet anders is aangegeven, plaats op de
Oudegracht 33.
Voor de locatie van de activiteiten op de achterpagina voor mensen tot 30 jaar kan
contact worden opgenomen met het IPSU: info@ipsu.nl.
Kijk voor de meest actuele informatie op www.eug-janskerk.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.
Op de voorpagina: voorbereiding op fotosessie voor het Mariaproject (foto Teunis Hol)
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Activiteiten
Afscheid Harry Pals
Harry Pals gaat met emeritaat na 40 jaar arbeid in kerk en samenleving. Dat gaat niet
ongemerkt gebeuren. In de verspreide uitnodiging staan alle details van deze middag.
Zondag 9 september, vanaf 12.30 uur.
Plaats: Janskerk.
Informatie: Liesbeth Timmers en Peet Valstar, emeritaat-HarryPals@outlook.com.
Thema’s van de EUG-vieringen in 2019
Voel je je betrokken bij de vieringen van de EUG en wil je graag meedenken over de
onderwerpen en inhoud die aan bod zullen komen in 2019? Kom dan naar de
brainstormavond. Met elkaar zullen we ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen voor de
cycli en thema’s van de vieringen in 2019.
Maandagavond 10 september, 20.00 uur.
Informatie en opgave: Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com.
Gespreksgroep “Lunetten”
In de gespreksgroep “Lunetten” gaan we één keer per maand met elkaar in gesprek over
een breed scala aan onderwerpen.
In het rijk geïllustreerde boek “Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld”
presenteert Kick Bras (1949) de blijvende zeggingskracht van mystieke ervaringen aan de
hand van kunstvoorwerpen en teksten uit diverse culturen, periodes en joods-christelijke
tradities. Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed
voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord èn beeld. In 55 hoofdstukken
maakt de lezer een pelgrimsroute langs een schat aan kunstwerken en teksten, van
Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. Aan bod
komen centrale thema's als de mystieke ervaring, gods- en mensbeelden, en de mystieke
weg, met al de metaforen en beelden die daaraan ontsproten.
(Het boek is uitgegeven door Skandalon (ISBN 978-94-92183-56-9 - €27,50).
Gespreksgroep “Lunetten” wil dit boek met elkaar bespreken. Iedereen is van harte
welkom.
Woensdag 19 september, verder elke 3e woensdag van de maand, 20.30 – 22.30 uur.
Plaats: 1e keer op Orkaden 33; verder wisselend bij één van de deelnemers thuis.
Opgave: Libert Hol, lpdhol@xs4all.nl of 030-2802305.
Startzondag
Bij wijze van startzondag zal er op creatieve wijze aandacht zijn voor een drietal
projecten: het Mariaproject, Dood-gewoon?! en het theaterproject.
Zondag 23 september, direct na de viering.
Plaats: Janskerk.
Meditatie aan de Werf
Midden in de week, midden in de stad, de tijd nemen om stil te worden. Met een woord,
een tekst, een beeld of muziek uit de rijke christelijke traditie, proberen we al mediterend
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op een diepere laag in onszelf te komen. Meditatie is een oeroude, eenvoudige methode:
door stil te zijn en ruimte te maken stellen we ons open. Gedachten en emoties drijven
voorbij als we steeds opnieuw terugkeren naar onze ademhaling. Wachtend en luisterend
naar wat opkomt weten we ons verbonden met de Eeuwige. Je bent van harte welkom
om mee te doen, ook als je niet elke avond aanwezig bent! Ervaring is niet nodig en
materiaal is aanwezig. Het is wel belangrijk om op tijd te zijn, want de meditatie begint
om 19.30 uur. Als je vooraf nog meer wilt weten, neem dan gerust contact op.
Plaats: de crypte van de zusters aan de Oudegracht (witte trap naar de werf, tweede
deur rechts)
2e en 4e woensdag van de maand van 19.30-20.30 uur (12/9-26/9-10/10-24/1014/11-28/11) en tijdens de Advent wekelijks: 5/12-12/12-19/12)
Informatie en opgave: Mary-Ann Hanenbergh, maryann.hanenbergh@gmail.com.
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,= per keer
Litanie van Maria
Er is een bijzonder fotoproject gestart rond de litanie van Maria met leden van de
Janskerk. In 51 foto’s zijn de 51 klassieke titels voor Maria vastgelegd in modern beeld.
Wat is het? Waarom een gebed met zoveel titels voor een gewone ( en toch bijzondere)
vrouw? Wat zegt Maria ons, en wat zegt zij ons ook vooral niet?
Op deze avond gaan we in vogelvlucht op verkenning door de Litanie van Maria en
daarmee door 20 eeuwen kerkgeschiedenis. We maken kennis met deze litanie die ten
grondslag ligt aan de cyclus van oktober en het fotoproject.
Klassiek en voor dit project gemaakt beeldmateriaal zal deze avond ook te zien zijn.
Dinsdag 2 oktober, 20.00 - 22.00 uur.
Informatie en opgave: Johanneke Bosman, jhmhbosman@gmail.com.
Muziek in het najaar!
In samenwerking met vaste organist van de Janskerk, Laurens de Man, zijn er bijzondere
muzikale noten in de Janskerk in het najaar. In oktober staat de cyclus van de vieringen in
het teken van de Litanie van Maria en zal er een muzikaal programma worden
aangeboden rond dit thema. In november komt er iets bijzonders rond het Allerzielen en
Allerheiligen thema op een misschien wel onverwachte plek…
Houdt de mededelingen in de gaten voor de details!
Zondagen 7 oktober en 4 november (onder voorbehoud), na de viering.
Waar: Janskerk
Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdragen (richtbedrag € 5,-)

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: Elise Rommens-Woertman,
elisewoertman@hotmail.com.
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Theatervoorstelling EUG 2018/’19
Er komt een voorstelling voor iedereen die van theater houdt! Lijkt het je leuk om mee te
spelen dit jaar of mee te helpen aan decor, muziek, productie? Iedereen is welkom!
Globaal zal de voorstelling gaan over eigenheid en groepsdruk. Een zoektocht naar of wij
onszelf kunnen bepalen. Het laat de rol zien van het individu in een groep, het zoeken
naar echt contact, zichzelf mogen zijn met alles erop en eraan. En het stelt de vraag hoe
God hier een gezicht in krijgt.
De theaterstijl zal absurdistisch, fysiek en humoristisch zijn. Alledaagse situaties en
handelingen die de werkelijkheid overstijgen en toch herkenbaar blijven. Een voorstelling
met hier en daar tekst, beweging en live muziek. Er wordt geen bestaande tekst gebruikt,
maar er zullen verschillende scènes zijn met het thema als rode draad. Alles wordt
afgestemd op de Janskerk als locatie van de voorstelling.
Op de twee thema avonden willen we hier verder op ingaan en horen wat jullie hierover
te zeggen hebben en voorbeelden bedenken uit ons eigen leven. De avonden zijn er voor
alle geïnteresseerden, ook als men verder niet betrokken wilt zijn met de voorstelling.
Maandagen 15 en 29 oktober, 19.30 uur (gespreksavonden)
Vanaf maandag 12 november, 19.30 uur (wekelijkse repetities - Oudegracht)
Vanaf maandag 26 november, 19.30 (3-wekelijkse repetities met ensemble - Janskerk)
Informatie en opgave: Rebecca Schoon, beccaschoon@gmail.com .
Dood-gewoon?!
De hele maand november staan we stil bij onze omgang met de dood. Aanleiding
hiervoor is het (kinder)boek ‘Doodgewoon’ van Bette Westera, oud-lid van ons Janskoor.
In dit prachtig vormgegeven boek staan gedichten over verlies, rouw, dood en het leven.
Een spannend onderwerp, omdat het raakt aan verlieservaringen waar vroeger of later
niemand in zijn leven aan ontkomt. Kwetsbaar ook, omdat sterven een wirwar aan
gevoelens en emoties oproept. Hoe be-leven we dat? Welk licht laat de Eeuwige schijnen
op onze omgang met de dood en het leven?
Naast de vier vieringen op zondag in de Janskerk over dit thema zijn er verschillende
andere activiteiten:
(1) Een avond over omgaan met de dood met Christa Anbeek (remonstrants hoogleraar,
bekend van o.a. de boeken ‘Overlevingskunst’ en ‘De berg van de ziel’) samen met Bette
Westera.
Woensdag 7 november, 20.00 uur.
Informatie en opgave: Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com.
(2) Een avond van Dans!kerk. We zoeken de verbinding met elkaar en het Goddelijke
door middel van meditatieve dans.
Woensdag 14 november, 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Informatie en opgave: Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com.
Plaats: Janskerk.
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Deelnemersbijdrage: € 10,- (€5,- voor studenten, minima etc.).
Informatie en opgave: Marije Vermerris, info@danskerk.nl.
(3) Op zondag 18 november is er een kerk-op-schootviering om 11 uur.
(4) Een gespreksavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Donderdag 22 november, 20.00 uur.
Informatie en opgave: Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com.
(5) Een filmavond met de film ‘Departures’
Woensdag 28 november, 20.00 uur.
Opgave: Bette Westera, bettewestera@xs4all.nl.
Ochtendgebed in de Advent
In de Advent zal er iedere maandagochtend een ochtendgebed zijn in de Janskerk.
Als het buiten nog donker is zien wij met elkaar uit naar het Kerstkind en het komende
Licht. Laurens de Man neemt de muzikale bezinning voor zijn rekening.
Voor wie wil is er aansluitend koffie en ontbijt in de kapittel kamer.
Maandagochtenden 3,10 en 17 december, 7.30 – 8.30 uur.
Waar: Janskerk (zij-ingang).
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de kosten van het ontbijt.
Opgave: Johanneke Bosman, jhmhbosman@gmail.com (dan wel Elise of Jasja)
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.

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, daarnaast horen we van iemand over zijn of haar favoriete plek. 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
(10 nummers) kost maar € 27,-, en voor studenten is dat slechts € 13,50.
Aanmelden kan via het secretariaat.
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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.
Najaar 2018 zijn er de cyclussen ‘Vrede’, ‘Litanie van Maria’, Dood-gewoon?’ en ‘Psalmen
van verlangen’. Meer informatie bij Hetty de Vries, hdevriesgelderblom@gmail.com.
Voor de tieners is er één keer per vier weken een aparte bijeenkomst, in de
kosterswoning van de Janskerk. Aan het begin van het seizoen maken we samen met de
tieners het programma voor het hele seizoen. De eerste keer dat de tienergroep dit
seizoen bij elkaar komt is op 16 september. Ben je tussen de 12 en 16 jaar, sluit je dan
tijdens een deel van de viering aan bij de andere tieners van de EUG. Met elkaar praten
we over wat belangrijk is in ons leven. Wat geloof je? Wat laat je je (niet) wijs maken? We
sluiten aan bij de thema’s die in de viering worden behandeld.
Eén keer per jaar wordt de viering door de tieners vormgegeven.
Meer informatie over de Tienergroep bij Doortje ‘t Hart, eug.tienergroep@gmail.com.
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 Elise
Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.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 Willi Soepboer,
willisoepboer@hotmail.com.

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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Alleen 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. Verdere info en opgave via info@ipsu.nl.
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, via facebook wordt er
uitgenodigd. Rond 18.30 staat het eten op tafel. Kosten zijn € 2,50 voor de maaltijd.
De data in het najaar van 2018 (ongeveer 1 keer per maand) verschijnen op de website
van het IPSU.
Rouwgroep Good Mourning
In het najaar, waarschijnlijk eind september, wordt (bij voldoende deelnemers) een
rouwgroep gestart. Rouwen gaat met ups en downs, ervaringen uitwisselen kan helpen.
Wanneer er niet voldoende studenten zijn om een groep te starten zijn er ook individuele
gesprekken mogelijk.
Begeleiding: ds Jasja Nottelman en Liesbeth Timmers (vrijwilliger rouwzorg).
Taizé
Ga je mee naar Taizé? Er is een Taizéreis gepland van zondag 21 t/m zondag 28 oktober.
Deze reis wordt gemaakt in samenwerking met diverse kerken in en rond Utrecht.
De reis is bestemd voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar en van 18 t/m 30 jaar.
Kosten zijn € 250,- pp voor reis en verblijf (na afloop volgt verrekening, meestal vallen
daardoor de kosten wat lager uit). Aanmelden: vóór 15 september.
Begeleiding: ds Jasja Nottelman.
PinQ
Student en in, uit of bijna uit de kast?
In september start bij voldoende deelname een gespreksgroep voor studenten die graag
ervaringen willen uitwisselen rondom geloof en homoseksualiteit.
Begeleiding: ds Jasja Nottelman en Cis de Hoop
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