
  

Pagina 1 

  

JAARVERSLAG 
2014 

 

 

 

 



  

Pagina 2 

Inhoud 
 

TERUGBLIK     ________________________________________________________________________________ 1 

 

ORGANISATIE  ______________________________________________________________________________   2 

 

ONTMOETING MET MAALTIJD IN LOMBOK  op 12 januari 2014 ___________________   3 

 

PROJECT SACRED BRIDGES  ______________________________________________________________  4 

 

UTRECHT IN DIALOOG  ___________________________________________________________________   5 

 DOORLOPENDE ACTIVITEITEN 

 WEEK VAN DE DIALOOG 7-14 november 2014 

 CAMPAGNE ‘WIJ ZIJN UTRECHT’ 

 

4e NLS SYMPOSIUM ‘GEEN VREEMDEN VOOR ELKAAR’ _____________________________ 6  

STICHTING DE BRUG  _____________________________________________________________________ 7 

WERKGROEP ‘GEEESTELIJKE VERZORGING BIJ CRISES’______________________________8 

Contactinformatie      

 

 

 

 



  

Pagina 3 

TERUGBLIK 

 

2014 was voor het UPLR een goed jaar. Het project SACRED BRIDGES vormde een hoogtepunt. 

Ook de ontmoetingen in het kader van ‘Utrecht in dialoog’ mochten er weer zijn. Naast het 

symposium in het najaar (met IARF en anderen georganiseerd) hebben we er dit jaar vooral 

voor gekozen op wijkniveau activiteiten te ontplooien. Er zijn nieuwe contacten gelegd en 

bestaande banden werden verstevigd. Bij voorbeeld met RestovanHarte, een unieke plek voor 

ontmoeting in Kanaleneiland, waar we via Stichting de Brug met het integratiediner en de 

werkgroep Utrecht in Dialoog inmiddels een vaste relatie hebben.  

 

Resto van Harte,  filmpje bij hun vierjarig bestaan: 

https://www.youtube.com/watch?v=9BcDD8rXCFc 

 

ORGANISATIE 

De STUURGROEP UPLR kwam dit jaar achtmaal  bijeen, 

op wisselende locaties. Zo ware we enkele malen te gast 

bij Forum, in de joodse Synagoge en bij de Nikola 

Kommuniteit. Steeds is er ruimte voor het uitwisselen 

van persoonlijke ervaringen en verslag van deelname aan 

diverse activiteiten door leden van de Stuurgroep. 

Actuele zaken en ontwikkelingen in de ‘achterban’ 

komen eveneens steeds aan de orde.   

 

We mochten dit jaar twee nieuwe leden in de stuurgroep verwelkomen: Caroly van Oostende 

en Tilly Prinsen. Caroly voelt zich aangetrokken tot het boeddhisme, en organiseert (mede) 

zitmeditaties in de traditie van Shambhala, een niet richting gebonden benadering van 

meditatie. Tilly Prinsen is al vele jaren actief in Kanaleneiland, en vertegenwoordigt de 

Stichting de Brug, die deel is gaan uitmaken van het UPLR (zie verder dit jaarverslag).  

 

Knelpunten blijven niettemin ook dit jaar het activeren van de achterban, deelname van met 

name moslimorganisaties en het verzorgen van de PR – met name onderhoud van website en 

gebruik van social media. Op dit punt hebben we echt meer ondersteuning nodig. Het 

ontbreekt de huidige leden aan voldoende kennis en tijd op dit terrein. Aan het eind van het 

jaar verscheen een aantrekkelijke brochure, die we vooral digitaal willen verspreiden.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BcDD8rXCFc
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Een punt van zorg  is ook het vinden van voldoende financie le middelen. Dit jaar is voor het 

laatst in het kader van het ‘flexibel budget’ een subsidie verstrekt voor ‘Utrecht in dialoog’. 

Gelukkig kunnen we rekenen op steun in natura van andere organisaties, in de vorm van het 

beschikbaar stellen van ruimten en tijd van medewerkers. Er zal in 2015 ook een beroep 

worden gedaan op de leden van het UPLR (d.w.z. de diverse deelnemende organisaties) een 

bijdrage te leveren. Zodat in ieder geval de vaste kosten van secretariaat, verzekering, 

onderhoud website etc. kunnen worden gedekt.  

 

De samenstelling en taakverdeling is als volgt:  

 

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door Anneke Tan (secretaris), Caroly van Oostende 

(penningmeester) en Arie Nico Verheul (voorzitter). Verder wordt de stuurgroep gevormd 

door Rene  Kil namens USRK, Ronald Hene , Liberaal Joodse Gemeente, Abdelmajid Khairoun, 

Omar Al Farouk moskee, Mustafa Konus, ULU Moskee, Kees du Gardijn, Humanistische 

Werkgroep Utrecht. 

 

ONTMOETING MET MAALTIJD IN LOMBOK OP 12 JANUARI 2014  

Gerrit Jan Westerveld en Mustafa Konus organiseerden een ontmoeting bij Gerrit Jan thuis. 

Doel was het uitbreiden van een kleine groep die al met elkaar in gesprek was.  In de 

stuurgroep bespraken we de wenselijkheid dit ontmoetingsmodel ook in andere wijken toe te 

passen.  Er wordt daarbij gedacht aan De Nieuwe Jutter(Rivierenwijk), Stefanushuis 

(Overvecht) en 3generatiecentrum (Kanaleneiland) voor dergelijke laagdrempelige 

bijeenkomsten. 
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PROJECT SACRED BRIDGES 

OP ZOEK NAAR 

VERBINDING IN DAGEN 

VAN HERDENKEN EN 

BEVRIJDING 

 

Concerten 

 

Begin mei 2014 werd in 

Utrecht en in Driebergen een 

bijzonder concert uitgevoerd 

met als titel: Sacred Bridges. 

Met ‘Sacred Bridges’ werden 

psalmen ten gehore gebracht 

die gecomponeerd zijn door 

Salomone Rossi, Claude 

Goudimel, Jan Pieterszoon 

Sweelinck en Ali Ufkî . Zij 

hebben hun wortels in de 

joodse, christelijke en 

islamitische cultuur en 

gebruikten dezelfde 

psalmteksten. In het Sacred 

Bridges concert werd 

koormuziek vervlochten met 

het meeslepende geluid van 

Turkse instrumenten, 

solozang van een joodse en 

islamitische voorzanger en 

de mystieke dans van een derwisj. Medewerking verleende het vermaarde Duits/Turkse 

ensemble Sarband, gemengd koor Scherzando en kamerkoor Basilius College. De muzikale 

leiding was in handen van voormalig Kings’s Singer Stephen Connolly. De uitvoering vond 

plaats op 3 mei 20.15 uur in de Geertekerk, en zondag 4 mei om 15.00 in de Grote Kerk van 

Driebergen.   

 

Dit bijzondere evenement werd voorbereid met activiteiten die het begrip ‘verbinding’ vanuit 

diverse invalshoeken verder verdiepte. Deze activiteiten waren ook interessant voor wie de 

concerten niet kon of wilde bezoeken:  
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Lezingen 

 

Zondag 2 maart vanaf 14.30 was iedereen welkom in de 

nieuwe (eigenlijk nog in aanbouw zijnde) ULU moskee in 

Lombok,  Kanaalstraat nr. 1. Met de nodige improvisatie werd 

een ruimte ingericht waar plek was voor 200 deelnemers, een 

geweldige opkomst. Roel Bosch, predikant in Zeist en auteur 

van diverse boeken o.a. over psalmen, hield een inspirerende 

lezing houden over de betekenis van psalmen in de Christelijke 

en Joodse Cultuur. Hij vertelde hoe Ali Ufkî  de psalmteksten en 

muziek heeft geî ntroduceerd aan het hof van de Sultan van 

Constantinopel. De aanwezigen genoten van de muziek en dans 

van GRUP KARDELEN, een gezelschap bestaande uit 2 

dansende derwisjen, een rietfluitspeler, slagwerker en een zanger. Er waren ook lekkernijen 

zijn, door vrijwilligers klaargemaakt (opbrengst voor de inrichting van de moskee).  

 

Zondag 30 maart vanaf 14.30 stonden de deuren open van de Turkse moskee in Driebergen, 

Akkerweg 3. Organist en componist Jan Raas gaf een lezing met muzikale toelichting over: ‘De 

componisten Rossi, Goudimel, Sweelinck en Ufkî ’. Enige zangers van Scherzando lieten de e e n- 

en meerstemmige melodie van Goudimel laten horen. Koorleden en leden van de Turkse 

gemeenschap zorgen ook hier samen voor lekkere hapjes. 

 

Films  Twee bijzondere films passend bij het thema van Sacred Bridges – werden vertoond 

door  FILMHUIS PARKLAAN , Parklaan 7, Driebergen:  

 

14 maart: Le fils de l'autre 

Deze film gaat over het conflict tussen Israe l en de Palestijnen, maar dan toegespitst op 

individueel/familieniveau. Twee jongens, een Israe li en een Palestijn, komen er rond hun 

achttiende verjaardag achter dat ze als baby (in de paniek van de Golfoorlog) in het ziekenhuis 

verwisseld zijn. Wat betekent dat voor hun identiteit en wat betekent het voor hun families? 

 

11 april: Knowledge is the beginning 

In de film wordt een beeld geschapen van harmonie tussen een honderdtal jonge Israe lische, 

Palestijnse, Libanese, Jordaanse, Syrische en Egyptische muzikanten. De documentaire laat 

zien hoe deze jonge musici met Barenboim en Said repeteren, musiceren, discussie ren en 

plezier maken. ‘Dit samenzijn rekent af met cliche s van beide kanten,’ stelt Barenboim. 
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UTRECHT IN DIALOOG   

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN 

We mogen terug zien op een goed jaar! Niet 

alleen tijdens de ‘week van de dialoog’ 

kwamen we in actie, maar ook op andere 

momenten hebben we voor verschillende 

organisaties en doelen onze expertise 

ingezet. Er kon dit jaar gebruik worden 

gemaakt van de Beurs van de 

Vrijwilligerscentrale en dat heeft nieuwe 

contacten opgeleverd en goede tips over 

gebruik van social media. 

 

De toekomst van Utrecht in dialoog is helaas wat onzeker. De continuî teit is in gevaar nu de 

gemeentelijke subsidie uit het flexibel budget stopt. De onderneming zal dan uitsluitend met 

vrijwilligers moeten worden voortgezet. Slechts met hulp van maatschappelijke partners 

kunnen we dan verder. Gelukkig zijn we erin geslaagd dit jaar een aantal goede contacten te 

leggen. Het is voor ons heel duidelijk dat UID werkelijk iets toevoegt aan het leefklimaat in 

onze stad. Deelname aan de gesprekken heeft – naar de mening van veel deelnemers – een 

bijzonder en blijvend effect. Men voelt zich veilig in de groep, erkend en gewaardeerd. Soms 

wil men spontaan een vervolg.  

De voorbereidende werkgroep is zesmaal bijeengeweest. Op 1 oktober hebben we een kick off 

georganiseerd waar afspraken konden worden gemaakt met o.a. welzijnsorganisaties en de 

bibliotheek. Zij zijn enorm belangrijk geweest voor PR, het beschikbaar stellen van ruimtes en 

werven van deelnemers. Ook is er een goed contact ontstaan  met de Universiteit van 

Humanistiek; een van de docenten heeft deelgenomen aan de organisatie, er werden nieuwe 

gespreksleiders geleverd en twee dialoogtafels gehouden in het gebouw aan de Kromme 

Nieuwe Gracht. 

We hebben voor de wijkcultuurplaatsen in het Muziekcentrum een dialoog begeleid met het 

thema “daar zit muziek in” . Lister en  Bureau Herstel hebben geparticipeerd in de week vd 

Dialoog op twee plaatsen met samen 4 tafels. Maar ook gedurende het jaar zijn er (vanaf 

september) in hun programma “Zinnenprikkels” maandelijks dialogen georganiseerd. Met het 

Utrechts welzijnswerk zijn opnieuw contacten gelegd wat geresulteerd heeft in wijkdialogen 

‘WMO daar zit muziek in’. 
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Verder heeft Utrecht in Dialoog in twee “Pietendialogen” samen met het ontvangstcomite  van 

sinterklaas, Art 1, Ludens en Forum  in juli en oktober een belangrijke rol vervuld in de 

gespreksleiding. Later hebben we intern voor Kinderopvang organisatie Ludens nog voor 20 

leidinggevenden een Pietendialoog begeleid. De band met het Socratisch Cafe  is versterkt en 

gespreksleiders van het socratisch cafe  hebben ook in dialogen tijdens de week vd Dialoog 

opgetreden. 

WEEK VAN DE DIALOOG  7 – 14 NOVEMBER 2014 

Het thema “daar zit muziek in” was niet 

makkelijk. Het heeft er wel toe geleid dat 

Muziekcentrum Vredenburg heeft 

meegedaan. Deelname van andere 

muziekorganisaties is helaas niet 

gerealiseerd vanwege ziekte van een van 

de leden van de werkgroep die hierin een 

leidende rol zou spelen.  

Met de minor Levensbeschouwing, geloof 

en spiritualiteit van HU is nauw 

samengewerkt. Er hebben twee 

gastvolleges over dialoog plaats gevonden 

en  op twee dagen hebben er dialogen 

plaats gevonden met in totaal 30 

studenten ( 6 tafels) Met de Minor islam 

en Samenleving is ook intensief contact 

geweest. Er heeft ook daar een 

gastcollege plaats gevonden. Door ziekte 

is er in de coo rdinatie bij de HU iets fout 

gegaan zodat de studenten niet hebben 

deelgenomen aan de 

gespreksleiderstrainingen en dus ook 

geen gespreksleider konden zijn. Dit heeft wel druk opgeleverd voor de andere 

gespreksleiders die soms twee of meer dialogen moesten begeleiden. 

Er hebben dit jaar drie gespreksleiderstrainingen plaatsgevonden: twee begin oktober en 1 

begin november.  Met in totaal 35 deelnemers, er was ook gerekend op nog 25 studenten, maar 

dit is dus helaas niet gelukt. Toch bij elkaar weer een mooi resultaat; er waren dit jaar zo’n 256 

deelnemers.  
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Locatie Dialogen tafels 

Bibliotheek Hoograven 

Smaragdplein 100  
Di 11-11-2014 van 10:00 tot 12:00 

2 

Bibliotheek Oog in Al /cereolfabriek 

Everard Meijsterlaan 1  

Ma 10-11-2014 van 18:00 tot 20:00 

 

2 

Bibliotheek Zuilen 

Zwanenvechtlaan 4  
Za 08-10-2014 van 13:00 tot 15:00 

1 

Centrale bibliotheek 

Oudegracht 167 

Za 08-11-2014 van 11:00 tot 13:00 

 

1 

De Leeuw 

Samuel van Houtenstraat 1  

Ma 10-11-2014 van 20:00 tot 22:00 

 

2 

De Nieuwe Jutter 

Amerhof 66  

Vr  07-11-2014 van 20:00 tot 22:00 

 

6 

De Speler 

Thorbeckelaan 18 c  

Di 11-11-2014 van 10:00 tot 11:00 

 

1 

De Wijkplaats 

Johannes Camphuysstraat 101  

Di 11-11-2014 van 13:00 tot 15:00 

 

2 

Hogeschool Utrecht Faculteit educatie 

Padualaan 97 

Wo 05-11-2014 van 11:00 tot 13:00 

 

6 

Muziekcentrum TivoliVredenburg 

Vredenburgkade 11, 
VOL 

2 

Resto van Harte 

Bernadottelaan 23  

Di 11-11-2014 van 18:00 tot 20:00 

 

6 

Universiteit voor Humanistiek 

Kromme Nieuwegracht 29  
Wo 12-11-2014 van 15.30 – 17.00 

2 

Lazuli 

Oude Gracht 243 (kelder) Utrecht 

Ma 10-11-2014 van 13:30 tot 15:00 

15:00 tot 16:30 

2 

Socratisch cafe  utrecht 

maliebaan 45  

Wo 12-11-2014 van 19:30 tot 22:00 

 

3 

Bibliotheek Overvecht 

Gloriantdreef 1 Utrecht 

Wo 12 -11-2014  van 15.00  tot 

17.00 

1 

  39 
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Er is contact geweest met wijkbureaus met de vraag of men ook daar ruimte beschikbaar wilde 

stellen en reclame maken voor ‘Utrecht in Dialoog’; dit heeft echter niet geleid tot tafels in de 

wijkbureaus.  De druk op de coo rdinatie is toegenomen omdat er gedurende het jaar de 

werkgroep kleiner werd. 

Het aanmeldsysteem heeft dit jaar erg slecht gewerkt. Gespreksleiders en deelnemers dienden 

zich pas op het aller allerlaatste moment aan. Het is dit jaar helaas ook niet gelukt met de 

gemeente tot een afspraak te komen voor een stadhuisontbijt o.i.d. Het feit dat men juist bezig 

was met een verhuizing naar het nieuwe stadskantoor was daaraan vooral debet.  

Dit jaar sprong vooral de ‘Nieuwe Jutter’ eruit, met zes dialoogtafels, hapjes en drinken en een 

Marokkaans muziekgezelschap. De sfeer zat er goed in! Er waren veel deelnemers met 

allochtone achtergrond, wat in deze wijk resulteerde in een aanpassing van het thema:  ‘Samen 

Vrede maken-  zit daar zit muziek in?’.  Veel aanwezigen maakten zich ernstig zorgen over de 

onderlinge verhoudingen van groepen in de samenleving. Uitgebreid werd gesproken over de 

noodzaak vooral jongeren perspectief op zinvol werk te bieden. Dit heeft geleid tot een vervolg 

op de week van de dialoog, in de vorm van een campagne WijzijnUtrecht.  

 



  

Pagina 11 

 

CAMPAGNE ‘WIJZIJNUTRECHT’ 

 

Op 27 augustus vond een extra bijeenkomst van het UPLR plaats. Na een mailwisseling die 

plaats vond tussen verschillende personen van Utrechtse kerkelijke zijde. Daarin werd met een 

zekere ongerustheid gerefereerd aan een incident in de stad Utrecht waarbij een 

priesterstudent zou zijn bedreigd.  De vraag werd gesteld of het zinvol zou zijn met 

verschillende religieuze organisaties na te denken over een publiekelijk statement, waarin 

duidelijk wordt dat wij allen erg gesteld zijn op tolerantie en respect. Daarbij speelt dan ook de 

vraag in hoeverre de burgerlijke overheid hierin betrokken zou kunnen worden. 

Het UPLR heeft daarop aangeboden om een open overleg te organiseren, waarin verkennend 

en misschien besluitvormend met elkaar kan worden gesproken over te nemen stappen voor 

een eventuele actie. Na de extra bijeenkomst van het UPLR 27 augustus j.l  in de Nicolaikerk 

werd een conceptverklaring opgesteld die na een correctieronde zou kunnen fungeren als een 

oproep aan allerlei personen en organisaties in Utrecht ermee in te stemmen en werk van te 

maken van de aanbevelingen. Hieronder volgt de tekst, van wat aanvankelijk ‘UTRECHT 

APPEL’ heette:  

Ook in onze stad zijn er signalen van toenemende spanning en een groeiende kloof 

tussen mensen met verschillende afkomst. Mondiale conflicten raken ons ook 

dichtbij. Er is angst en zorg om veiligheid.  Er zijn mensen die zich ongewenst 

voelen. We nemen het niet dat burgers van Utrecht steeds meer van elkaar 

vervreemden. We zijn allemaal evenveel waard; onze verschillen mogen niet 

ontaarden in geschillen. We willen een samenleving waarin mensen zich kunnen 

ontplooien, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.   

Organisaties, groepen  en personen worden uitgenodigd hiermee in te stemmen en er 

werk van te maken, naar je eigen mogelijkheden, in jouw omgeving. 
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KIEZEN VOOR EEN VREEDZAME SAMENLEVING – WIJ: 

 

• nemen afstand van uitingen van geweld, discriminatie, antisemitisme en islamofobie 

• willen ons inzetten voor ontspanning en acceptatie van verschillen 

• dragen onze idealen uit, stellen voorbeelden 

• bedenken acties die het wij-zij denken doorbreken 

• zoeken naar oorzaken van vervreemding 

 

Daartoe roepen we iedereen op eigen mogelijkheden en die van je groep, organisatie of 

instelling creatief te benutten. Het UPLR wil de voorstellen en acties bundelen, en zo een 

krachtig signaal van verdraagzaamheid en solidariteit laten horen.  

U kunt bij het UPLR terecht voor:  

• Informatie en expertise over levensbeschouwing 

• Ondersteuning van activiteiten die op ontmoeting zijn gericht 

 

Met dit uitgangspunt kwam de campagne 

WIJZIJNUTRECHT tot stand. Met appellerend, 

eenvoudig en direct taalgebruik. Een Facebook 

actie die de aandacht trekt, belangstelling wekt 

en prikkelt tot meeleven en meedoen. Daarnaast 

werden briefkaarten gedrukt. 

Deel je onze zorg over toenemende 

onvrede tussen groepen burgers in 

onze stad? En vind je ook dat we dit 

niet op zijn beloop moeten laten? Sluit 

je dan aan bij onze campagne!  

WijzijnUtrecht wil graag zichtbaar 

maken dat veel mensen, instellingen en 

organisaties zich inspannen om geen 

kloof te laten groeien tussen burgers in 

onze stad. We nemen verdeeldheid niet 

voor lief, maar willen voor elkaar 

instaan en opkomen waar nodig! 

Wil jij ook laten zien dat je geeft om iedereen in onze stad? Doet jouw instelling, 

vereniging of organisatie mee? Verbind dan je naam aan de campagne. Deel je 

mening en draag bij op Facebook: 
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4E NLS SYMPOSIUM ‘ GEEN VREEMDEN VOOR ELKAAR’                         2 OKTOBER 2014 

 

Voor deze bijeenkomst waren we te gast bij Het Apostolische Genootschap. Dagvoorzitter was 

Arie Nico Verheul, voorzitter van de Utrechtse Raad voor Levensbeschouwing en Religies 

UPLR). Keynote-spreker was Tina Geels, vrijgevestigd Remonstrants predikant. Zij richtte de 

aandacht van de aanwezigen – waaronder veel studenten van de Hogeschool Utrecht - op de 

zoektocht door het leven. Persoonlijke reacties volgeden van Anne Dijk, Moslima, Islamologe 

en religiewetenschapper, Marius van Duijn, predikant PKN Kanaleneiland, Eduard Huisman, lid 

van het Nederlands Israe lisch Kerkgenootschap, Peter Kerkhof, van Het Apostolisch 

Genootschap Amsterdam, Andreas van der Velde; Boeddhistisch geestelijk verzorger, en Suren 

Mahabali, voorzitter Federatie Arya Samaaj Nederland. Na een muzikaal intermezzo (trio C tot 

de Derde) en een lichte vegetarische lunch was er gelegenheid tot deelname aan diverse 

dialoogtafels en workshops.   

"Naar een Landelijk Stemgeluid" is een werkverband van organisaties die de interreligieuze 

dialoog willen bevorderen: de International Association for Religious Freedom (IARF) 

Nederland, de Kerngroep Landelijke Vrouwentrialoog (KLVT), het Interreligieus Beraad - 

Nederlands Steunpunt voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog (IB-NSID), 

Spiritueel Management Centrum.n1; United Religions Initiative (URI) Nederland, Platform INS 

— Voor de kunst van het samenleven, Religions for Peace (voorheen: WCRP) Nederland. 
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STICHTING DE BRUG 

 

21 november Dialoogavond over UTRECHT APPEL  

In overleg met de Sociaal Makelaar ter plaatse werd met de tekst van het Utrecht Appel een 

dialoogavond gehouden in Hart van Noord, de huiskamer van Doenja in het Noorden van 

Kanaleneiland.  

 

7 oktober 2014 Integratiediner 

In samenwerking met Resto van Harte werd een integratiediner georganiseerd. De bedoeling is 

dat mensen met verschillende achtergronden koken voor elkaar en eten samen. Ze komen in 

gesprek, leren elkaar echt kennen. Om te ontdekken dat verschillen zijn niet eng, maar juist 

interessant. Als je praat over elkaars verschillen, kom je er van zelf achter dat er ook heel veel 

overeenkomsten zijn. Er kwamen 45 mensen op af, een echt succes! 
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WERKGROEP GEESTELIJKE VERZORGING BIJ CRISES 

In 2014 is een samenwerking tot stand gekomen tussen de werkgroepen Geestelijke 

Verzorging bij Crises ( GVC) en het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie 

(UPLR). In feite werkt GVC nu onder de paraplu van het UPLR. Voor deze constructie is 

gekozen omdat het UPLR meerdere levensbeschouwingen  en religies vertegenwoordigt en 

nauwe contacten heeft met de diverse achterbannen.  Er is in juni een overleg geweest tussen 

het GVC en een vertegenwoordiger van de Gemeente Utrecht over het belang van geestelijke 

zorg en over de positie van het GVC in de gemeente.  Ook over de werkwijze in het geval van 

een  crisis. Aan de orde kwamen punten als: samenwerking met organen als Slachtofferhulp, 

Opvang en Verzorgen (van de gemeente), Nazorg enz. Ook over kosten die gemaakt worden: 

trainingen, aanschaf telefoons, hesjes. Met  een startsubsidie komt het GVC tot nu toe rond. 

GVC is nu nog in het  opstartstadium. Pas als iedereen in het bezit is van een hesje (voorwaarde 

om toegelaten te worden tijdens crises) kunnen  we officieel van start gaan. De verwachting is 

dat dat rond 1 april zal gebeuren. Grote zorg blijft het aantrekken van geestelijke verzorgers 

uit de diverse richtingen die willen participeren. Het UPLR hoopt daarbij behulpzaam te 

kunnen  zijn.    

 

CONTACTINFORMATIE 

URECHTS PLATFORM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN RELIGIE 

Secretariaat: Frans Halshage 30, 3438 JG Nieuwegein 

www. uplr.nl   info@uplr.nl 

 

 

 

 

 

 

ARIE NICO VERHEUL 
voorzitter 

 ANNEKE TAN 
secretaris 

 CAROLY VAN OOSTENDE 

penningmeester 

     

Tel 0306701068 

a.n.verheul@uplr.nl  

 Tel 0624771049 

a.tan@uplr.nl 

  

De Stichting UPLR  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder 
nummer 52527476. Donaties zijn zeer welkom, op rekening NL85 TRIO 0198 5444, onder 
vermelding van UPLR, Utrecht.  

mailto:info@uplr.nl
mailto:a.n.verheul@casema.nl
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