Programma EUG
Voorjaar 2019

Activiteiten
Meditatie aan de Werf
Midden in de week, midden in de stad de tijd nemen om stil te worden.
Meditatie is een oeroude, eenvoudige methode: door stil te zijn en ruimte te maken
stellen we ons open. 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. Wees wel op tijd.
2e en 4e woensdag van de maand van 19.30-20.30 uur. D.w.z. 9 en 23 januari, 13 en
27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei en 12 en 26 juni.
Plaats: de crypte van de zusters aan de Oudegracht (neem trap naar de werf, deur met
A4 ‘Meditatie’).
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,- per keer.
Informatie en opgave: Petra van der Heiden, petravdheiden@hotmail.com.
Ochtendgebed in de Veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd zal er iedere maandagochtend een ochtendgebed zijn in de
Janskerk. Als buiten de dag gaat ontwaken zien wij met elkaar uit naar het Paaslicht.
We bidden geïnspireerd door het getijdengebed uit de monastieke traditie samen het
ochtend gebed. Voor wie wil is er aansluitend koffie en sober ontbijt in de kapittelkamer.
Maandagochtenden 11, 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april van 7.30-8.00 uur.
Plaats: Janskerk (zij-ingang).
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de kosten van het ontbijt.
Informatie en opgave: Johanneke Bosman, jhmhbosman@gmail.com.
Muzikale matinee
Al ruim 25 jaar vindt er twee keer per jaar een muzikale matinee plaats in de Janskerk.
EUG’ers en oud-EUG’ers spelen voor elkaar en voor belangstellenden, met veel
speelplezier en een goed niveau.
Zondag 31 maart.
Plaats: Janskerk.

Foto: Het labyrint bij Casella Hilversum

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

Vieringen in de Janskerk
Voorjaar 2019 zijn er de cyclussen ‘Zorg/schepping’, ‘Boek Richteren’, ‘Broosheid’, ‘Gods
roepstem’, ‘Bijbellezen met andere ogen’, ‘Gnosis’ en ‘Ignatius/God in het alledaagse’.
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.
Je kunt je opgeven via de EUG website www.eug-janskerk.nl/dienstvoorbereiding of het
schrift in de Janskerk. Meer info bij Hetty de Vries, hdevriesgelderblom@gmail.com.
Kinderen in of tijdens de vieringen
Er is vaak crèche voor de kleinsten en is er een verhaalgroep; regelmatig zijn er Kerk-opSchootvieringen. Tieners hebben eens per maand een eigen viering.
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Veertigdagentijdproject 'Broosheid'
De cyclus in de veertigdagentijd is ‘Broosheid’, geënt op de woorden uit het
scheppingsverhaal ‘Van stof ben je, tot stof zul je wederkeren’. We worden uitgedaagd
om naar binnen te keren, om stil te durven staan bij dat broze leven in al zijn facetten, in
het voetspoor van Jezus die de weg door lijden en sterven heen ging.
In de vieringen zal er op bijzondere wijze aandacht zijn voor het thema broosheid, ook de
paaswake zal daarmee verbonden zijn. Daarnaast zullen er doordeweekse activiteiten
plaatsvinden zoals het bezoeken van plekken waar broosheid aan het licht komt, het
maken van een mozaïek, een veertigdagentijdkalender.
Theatervoorstelling EUG
De voorbereidingen zijn in volle gang: elke maandag repeteert de theatergroep. Ook is er
een groep mensen die allerlei ondersteunende taken doet zoals decor, PR, pianist,
regisseur, zang. De voorstelling gaat over groepsdruk; over hoe je je als individu probeert
te handhaven in situaties waarin je je alleen voelt of anders dan de anderen of anderszins
beïnvloed wordt door anderen. We onderzoeken het fenomeen engelen en God en of
deze ons leven wel of niet kunnen beïnvloeden. Laat je verrassen en kom kijken!
Vrijdag 14 juni 20.00 uur, zaterdag 15 juni 20.00 uur en zondag 16 juni 14.00 uur.
Plaats: Janskerk.
Gemeentedag
We zijn voor de gemeentedag van harte welkom op Casella, een prachtige plek waar de
zusters Augustinessen regelmatig jongeren ontvangen. We kunnen dan elkaar ontmoeten
en beter leren kennen: van jong tot op enige leeftijd! Reserveer de datum, binnenkort
zullen we meer details geven over het programma van die dag. Casella bevindt zich aan de
rand van Hilversum en is goed te bereiken met auto, OV en fiets.
Zaterdag 29 juni van ongeveer 10.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Casella, Hilversum.
Kosten: € 10,- per persoon, € 5,- voor minima/studenten.
Opgave: Jasja Nottelman (jasja.nottelman@gmail.com) of
Elise Rommens-Woerman, elisewoertman@hotmail.com.
Rouwkost
Bij voldoende aanmeldingen wordt er weer een groep georganiseerd om te praten over
wat verlies doet met je en hoe je daar mee om kan gaan.
Informatie en opgave: Liesbeth Timmers, liesbeth.timmers@tiscali.nl.

Wijs is het gemeenteblad gemaakt voor en door EUG’ers. Zes keer per jaar verschijnt dit
blad met onder meer nieuws uit en over de EUG, thema-artikelen geschreven door
gemeenteleden en pastores en een tienercolumn.
Een jaarabonnement 2019 kost € 27,-. Is dit bedrag voor jou een probleem, bijvoorbeeld
omdat je van een minimuminkomen moet rondkomen of studeert, dan mag je € 15,betalen. Bel of mail voor een abonnement naar het secretariaat van de EUG.
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Alleen voor mensen tot 30 jaar
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.
Belijdenisgroep 2019
Een aantal mensen heeft aangegeven belijdenis te willen doen met Pinksteren, 9 juni
2019. Heb je zin om mee te praten en zou je (misschien) ook belijdenis willen doen, de
groep start begin februari 2019.
Voor meer informatie: ds Jasja Nottelman, jasja.nottelman@gmail.com.
Eetgroep Eat & Creed
Samen koken en eten en vervolgens een diepzinnig gesprek, de ene keer op de
Oudegracht, dan weer op een andere locatie.
Het is een open groep en elke avond is staat op zichzelf. Wil je meedoen, meld je dan aan
via info@ipsu.nl Kosten: € 2,50 voor de maaltijd.
De eerste keer in 2019 is maandagavond 21 januari ‘Living Library’.
Rouwgroep Good Mourning
Eind januari 2019 wordt (bij voldoende deelnemers) een rouwgroep gestart. Rouwen gaat
met ups en downs, ervaringen uitwisselen kan helpen. Voordat je meedoet aan de groep
vindt er een gesprek plaats. 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).
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.
Secretariaat EUG: 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.
Kijk voor de meest actuele informatie van activiteiten 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 en
Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com, 06-45100439 (kath.) (di en wo).
Er is een in te vullen vacature voor een protestantse pastor.
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