
 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 
2019 

 

 



  
 
 

Pagina 2 

 

 

INHOUD 
 

 

INLEIDING 

STICHTING EN STUURGROEP UPLR 

PR EN COMMUNICATIE 

DE MATERIAALKOFFER 

GVC GEESTELIJKE VERZORGING BIJ CRISES 

21 januari  IN VRIJHEID VERBONDEN 

11 maart  AANSLAG OP TRAM IN UTRECHT 

2 april   UTRECHT ZIJN WE SAMEN 

11 mei   UTRECHT VIERT DE VERBINDING 

15 – 29 september  VREDESWEEK 2019 - vrede verbindt over grenzen  

 

   TRIALOOGREIS NAAR MAROKKO 16-24 SEPTEMBER 

   DIVERSE ACTIVITEITEN IN UTRECHT 

   RONDREIS IN EIGEN STAD 

 

11 oktober  WORKSHOP MBO DOCENTEN – ÓNTMOETEN EN VERBINDEN’ 

20 oktober  DIWALI 

8 november  RECONCILIATION MAGNIFICAT 

30 november  ADVENTSMARKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Pagina 3 

INLEIDING 

Twee gebeurtenissen zorgden er in 2019 voor dat het UPLR hechter dan ooit werd, en goed aan haar 
bedoelingen kon beantwoorden. De eerste was een droevig voorval dat onze stad trof: de aanslag op 
een tram, 11 maart, op Kanaleneiland.  

Na het in veel opzichten succesvolle jaar 2018 wilden we ons in 2019 vooral richten op uitbreiding en 
versterking van ons netwerk, met nieuwe activiteiten.  We hebben de meeste doelen gehaald. 
Sterker nog: de verwachtingen zijn overtroffen. We kijken daarom met een goed gevoel terug op een 
jaar waarin we sterker met elkaar verbonden zijn geraakt. Maar ook is onze bekendheid vergroot en 
de belangstelling voor het UPLR gegroeid. We zijn erin geslaagd de aandacht te trekken met een 
aantal bijzondere activiteiten. Een hoogtepunt was zeker de reis naar Marokko, waar we als 
christenen, moslims en joden een rondreis maakten langs de koningssteden. Mar een triest 
dieptepunt was er voor ons stad, met een aanslag op een tram op Kanaleneiland, 11 maart.   

 

STICHTING EN STUURGROEP UPLR 

EEN NIEUWE VOORZITTER: Abderahmane Chrifi 

Vanaf de oprichting van het UPLR in 2011 treedt nu een 
derde voorzitter aan: Abderahmane Chrifi. eerder was hij 
betrokken bij het initiatief van de Geertekerk en Omar al 
Farouq moskee voor wederzijdse ontmoeting en 
verbinding. Met enthousiasme heeft hij deze taak op zich 
genomen. Zo treedt de stuurgroep versterkt aan.  

Nu ook de Humanistische Werkgroep Utrecht weer 
meedoet zijn de belangrijke levensbeschouwelijke 
groeperingen in onze stad vertegenwoordigd in het UPLR: 
Nederlanders met Marokkaanse of Turkse achtergrond 
(met bestuursleden van Omar al Farouq- en ULU-moskee), 
De Joods Liberale Gemeente, Hindoestaanse 
gemeenschap, Boeddhisten, Christenen 
(vertegenwoordigd via de Raad van Kerken). De 
bijeenkomsten van de stuurgroep vinden maandelijks 
plaats, en hebben een open structuur. Geregeld nodigen 
we gasten uit om ideeën aan te dragen of voorstellen te 
doen. 

Veel van onze activiteiten konden plaatsvinden dankzij bijdragen van de burgerlijke gemeente van 
onze stad. Daaruit blijkt ook de erkenning en waardering voor de verbindende rol die we spelen in de 
Utrechtse samenleving.   
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PR EN COMMUNICATIE 

De website is dit jaar verrijkt met een ínterculturele kalender’, waar steeds een korte uitleg wordt 
geboden bij memorabele data en feesten van diverse religies. We willen ook toekomen aan een wens 
die geuit is in het overleg najaar 2018 ten stadhuize om op de site de mogelijkheid te bieden direct 
naar websites van de diverse organisaties en instellingen in onze stad te gaan. Er ontstaat zo a.h.w. 
een virtueel ‘plein’ waar bezoekers de weg wordt gewezen. Verdere noodzakelijke acties zijn: de 
samenstelling van een nieuwe folder (update), de vorming van een database met personen en 
relaties (ons netwerk), en de publicatie van nieuwsbrieven. Natuurlijk Het zou ook fijn zijn een 
AGENDA op te stellen met alle activiteiten waar we weet van hebben, het hele jaar door. 

 

DE MATERIAALKOFFER 

Om de inhoudelijke en rituele kant van de diverse 
stromingen wat inzichtelijker te maken hebben we een kist 
aangeschaft die gevuld kan worden met allerlei voorwerpen 
die in gebruik zijn bij rituelen.  Ieder religie/ 
levensbeschouwing heeft voorwerpen die daarbij belangrijk 
zijn. Zij geven betekenis en worden gebruikt tijdens 
erediensten/bijeen komsten. De kist zal meegaan naar 
allerlei interreligieuze bijeenkomsten, feesten, markten enz.  
Daar zullen de voorwerpen worden uitgestald en leggen we 
uit waarvoor ze dienen. Ook willen we de kist gaan 
gebruiken voor onderwijsdoeleinden. We willen dit jaar 
graag een rondgang maken langs diverse scholen 

. 

GVC GEESTELIJKE VERZORGING BIJ CRISES  

 

Deze aan het UPLR verbonden werkgroep is gericht op 
hulpverlening bij rampen. De leden onderhouden met elkaar een 
24 -uurs dienst. Zij worden opgeroepen wanneer zich een 
crisissituatie voordoet waarbij mensen opgevangen moeten 
worden. De leden zijn geestelijke verzorgers uit de verschillende 
religies en levensbeschouwingen (dominees, priesters, imams, 
boeddhistische, hindoestaanse, joodse en humanistische 
geestelijke verzorgers). Daarnaast is er een lijst met mensen die 
opgeroepen kunnen worden. Ieder jaar is er een training waarbij 
we elkaar beter leren kennen en praktisch wordt geoefend. 
Afgelopen jaar deden we dit samen met de werkgroep Opvang en 
Verzorging van de gemeente Utrecht.  
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Terugblik trainings-/ontmoetingsmorgen 2019 

Woensdag 20 maart 2019 kwamen we 
bij elkaar voor onze jaarlijkse 
trainings-/ontmoetingsmorgen. 
Natuurlijk keken we ook terug op het 
incident van de maandag er voor 
(tramaanslag). Wij waren er klaar 
voor, maar we zijn niet opgeroepen 
omdat er ook geen opvanglocatie 
was. Achteraf vroegen wij ons af of 
we niet toch wat hadden kunnen 
betekenen, bijv. op het politiebureau. 
Daar werden mensen naar toe 
gebracht als getuige en moesten er 
ook uren wachten. Maar dat is een 
zaak van de politie. 

Het onderwerp van de toerustingsmorgen 2019 was de specifieke benadering van jongeren in de 
leeftijd van het voortgezet onderwijs en mensen met een lichte vorm van dementie in een stressvolle 
situatie. Allereerst spraken jeugdarts Lisette Jongbloets en jeugdverpleegkundige Irene de Vos over 
Psychosociale Hulpverlening bij Incidenten. 

Enkele tips die zij gaven: 

• Kijk en luister! Niet te veel willen doen. 

• Probeer rust te bewaren. 

• Ga het probleem afpellen, zodat het behapbaar wordt 

• Vraag door: wat maakt je zo boos? Wat maakt het zo lastig? 

• Ga zoveel mogelijk terug naar de normale structuur (van gezin, school, werk, enz.) 

Helaas was Karin Meijer van het Odensehuis verhinderd. Gelukkig was collega Eva Kersbergen bereid 
om wat vanuit haar ervaring als geestelijk verzorger in een verpleeghuis met ons te delen. Helaas was 
Karin Meijer van het Odensehuis verhinderd. Gelukkig was collega Eva Kersbergen bereid om wat 
vanuit haar ervaring als geestelijk verzorger in een verpleeghuis met ons te delen. Ze deed dat in de 
vorm van een mindmap. 

• Enkele tips van haar m.b.t. mensen met dementie: 

• Maak duidelijk contact (vang de blik, stel je goed voor) 

• Benader op beleving, niet cognitief (ga niet op feiten in) 

• Blijf in situatie van hier en nu, zeg bijv. “we moeten hier wachten tot het weer veilig is” 

• Niet ‘kinds’ benaderen 

• Kijk voor meer informatie op: samendementievriendelijk.nl 
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21 JANUARI  IN VRIJHEID VERBONDEN 

Gelovigen en niet-gelovigen; een spannend samenspel 

“In onze samenleving is er een beweging gaande die 

afwijzend staat tegenover 'geloven'. Er dreigt in 

toenemende mate een intolerantie te ontstaan jegens 

religie en levensbeschouwing. Het heeft alle tekenen 

van een neerwaartse spiraal”, zei voorzitter Bikram 

Lalbahadoersing in zijn woordvan welkom. Hij 

constateerde echter ook dat we met elkaar verbonden 

zijn. Lalbahadoersing: “Op bijna alle terreinen in de 

samenleving werken gelovigen en niet-gelovigen goed samen.” Keynote speaker was drs. Herman 

Kaiser, voormalig burgemeester van Arnhem. Volgens Kaiser gaat het om het uitdragen van waarden 

zoals een relationeel mensbeeld, de democratische rechtsstaat en subsidiariteit waardoor mensen 

ruimte krijgen en men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar. Kaiser zei dat die waarden een 

‘common ground’ vormen voor mensen.  

 

11 MAART AANSLAG OP TRAM IN UTRECHT  

  Op 11 maart dit jaar vond er ’s 

morgens een schietincident plaats 

in en rond een tram in 

Kanaleneiland. Hierbij vielen vier 

doden en zes gewonden Alle 

inwoners van de stad Utrecht 

kregen het advies binnen te 

blijven. In de namiddag werd een 

verdachte gearresteerd. Het betrof 

een 37- jarige inwoner van 

Utrecht. Deze man wordt er van 

verdacht te hebben gehandeld 

vanuit een terroristisch motief. In 

de stad Utrecht heerste grote 

verbijstering en verdriet.  
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In die week hebben leden van het 

Utrechts platform voor 

levensbeschouwing en religie (UPLR) 

elkaar opgezocht in de Omar-al-

Farouq moskee. Er is een oproep tot 

vrede opgesteld, er is deelgenomen 

aan de stille tocht en in de volgende 

week is er een speciale dialoogavond 

georganiseerd. Uiteindelijk leidde 

deze droevige periode tot steeds 

meer contacten tussen mensen die 

zoeken naar vrede, ontmoeting en 

dialoog. We deelden met onze relaties na de aanslag dit schrijven:  

‘Een dramatische week ligt achter ons. Met moorden op onschuldige mensen in Christchurch, Nieuw-

Zeeland - en dichtbij, in onze eigen stad. Het heeft ons allemaal diep geraakt. Er is verdriet, maar ook 

hartverwarmend medeleven. Veel mensen maken zich zorgen over de verruwing van 

omgangsvormen, de angst en verdeeldheid in onze samenleving. Het is noodzakelijker dan ooit te 

bouwen aan samenwerking en het versterken van het vertrouwen in elkaar. Wij roepen u op om met 

ons geduldig en creatief te blijven zoeken naar verbinding. Deelt u met ons uw ervaringen en 

initiatieven? We zullen u daarbij graag ondersteunen’.   

2 APRIL UTRECHT ZIJN WE SAMEN  

Bijeenkomst in de hommel 

Het UPLR heeft vanaf het begin deelgenomen aan het gemeentelijk project ‘Utrecht 

zijn we samen’. Na de gezamenlijke meeting op 2 april is besloten verder te gaan 

met diverse kleinere groepen. We participeren in PUP 3, Platform Utrecht breed.   

 

11 MEI UTRECHT VIERT DE VERBINDING 

17.00 – 22.00 uur Zimihc Theater Zuilen, Omar al Farouq moskee Overvecht 

Op 14 mei was het precies 50 jaar geleden dat het Wervingsakkoord Nederland-Marokko werd 

gesloten. Daarmee kwam een migratiestroom op gang die onze samenleving een ander gezicht gaf. 

Reden voor een feest, als een positief antwoord op de vaak negatieve publiciteit waar het gaat om 

Marokkanen in Nederland. We brengen de mannen in beeld die zich dikwijls grote opofferingen 

hebben getroost om voor hun gezin en voor zichzelf een toekomst te verwerven. (De film ANAAQ).  
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Met de Marokkaanse culturele waarden zijn nog steeds veel Nederlanders niet vertrouwd. Ook die 

brengen we graag voor het voetlicht. Met een muzikaal programma: ‘ALHAMBRA REVISITED’ komt 

het verhaal mee van de eeuwenoude contacten tussen Joden, christenen en moslims in Andalusië.  

Wat hebben we elkaar nu nog te bieden? Welke aanknopingspunten zijn er voor mooie en zinvolle 

ontmoetingen? En tenslotte: ruim gelegenheid voor uitwisseling, een goed gesprek bij een 

afsluitende maaltijd in de Omar al Farouq moskee. Deze activiteit is ingebed in een ‘Week van 

verbinding in Zuilen, waarbij op tal van plekken in de wijk aandacht zal zijn voor dit thema, 4 tot 11 

mei. Het UPLR organiseert de bijeenkomst samen met de stichting Hiwaar  

 

 

 

 

GEDEELD VERLEDEN – GEZAMENLIJKE TOEKOMST! 
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VREDESWEEK 2019 - VREDE VERBINDT OVER GRENZEN 15 – 29 SEPTEMBER  

 

Vorig jaar nam het UPLR het voortouw bij de 
organisatie van Vredesweekactiviteiten en een 
Walk of Peace, met PAX. Dat was toen een groot 
succes. Dit jaar hebben we gebruik kunnen maken 
van de contacten die er zijn gegroeid. En er is weer 
een heel bijzonder programma ontstaan!  

Een drieluik als het ware: 

• Een reis van moslims, joden en christenen 
 langs de koningssteden van Marokko 

• Een uitgave van een folder met de vele 
 activiteiten op diverse locaties in onze stad 

• Een ‘Safari’ in Utrecht als slot van de 
 vredesweek, een driedaagse reis per bus 
 langs tempels, synagoge, kerken en 
 moskeeën in onze eigen stad 

 

 

 

TRIALOOGREIS NAAR MAROKKO 16-24 SEPTEMBER 

Van 16 tot 24 september hebben we een unieke reis naar Marokko gemaakt. Voor velen was het de 
eerste reis naar dit land. Maar zeker was het voor allen de eerste reis in een gezelschap van mensen 
vanuit de moskee, de synagoge en diverse christelijke kerken (rooms-katholiek, protestants en 
remonstrants). Deze door ons genoemde trialoogreis (‘een trio in dialoog op reis’) was een Utrechts 
initiatief. Enerzijds vanuit het al jarenlange bestaande contact tussen de Geertekerk en de Omar al 
Farouq moskee. En anderzijds vanuit het UPLR (Utrechts Platform Levensbeschouwing & Religie). 
Koningssteden De reis leidde ons langs vier zogenaamde koningssteden (Fes - Rabat - Essaouira - 
Marrakesh). Deze reis met alle gesprekken en maaltijden versterkte allereerst onze onderlinge band. 
Daarnaast deden we vele ontdekkingen. Niet alleen de toeristische, zoals de geweldige Hassan II 
moskee in Rabat die 22.000 moslims in de moskee kan herbergen en ruim 80.000 op het plein 
rondom. Of de vele oude of pas gerestaureerde synagogen in Fes en Essaouira. Of de nachtmarkt op 
het gigantische plein in Marrakesh. Met optredens bij kaarslicht of open vuur van vele kunstenaars 
en musici en verkopers van allerlei koopwaar. Nee, een andere ontdekking die we deden was dat in 
Marokko van oudsher moslims, joden en christenen vreedzaam naast elkaar leefden en leven. In 
Marokko bestaat vrijheid van godsdienst. Dat bleek uit diverse uitspraken van de koning en uit de 
gesprekken die we hadden met vertegenwoordigers van kerk, synagoge, moskee en gemeente. Onze 
reis had als motto ‘Ontmoeting en Verbinding’.    Dit motto is volledig tot zijn recht gekomen.  
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DIVERSE ACTIVITEITEN IN UTRECHT 
o 15 september 10.00 uur Ulu Moskee, Moskeeplein 89, 3531 BX Utrecht 

http://www.ulumoskee.nl  
Interreligieuze Vredesbijeenkomst Utrecht West, thema ‘Vrede verbindt over grenzen’  

Al vele jaren komen Joden, Christenen en Moslims samen in deze bijeenkomst. Iedereen is van harte 
welkom. Georganiseerd door de Antoniusgemeenschap, Ulu Moskee, Liberaal Joodse Gemeente 
Utrecht, Protestantse Wijkgemeente, Assoena Moskee.   

o 21 september Sint Maarten Utrecht (SMU) & Sharing Arts Society (SAS) 
http://www.sharingartssociety.com 

SMU en SAS organiseert op 21 september de hele dag een culturele activiteit met Pop-in-the City, 
mede in het teken van ‘Vrede Verbindt Over Grenzen’: op locaties in de binnenstad maken vrouwen 
uit verschillende Europese landen lichtsculpturen, die in november deel uitmaken van de Utrechtse 
Sint Maarten Parade.  

o 21 september 18.00 uur Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht  
Vredesdienst- zaterdagavond anders 
 
 

http://www.ulumoskee.nl/
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o 22 september 10.30 uur Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht 12.00 uur 

Na afloop van de Vredesdienst in de Geertekerk (10.30 uur) zal Pieter Dronkers, programmaleider 
Israël/Palestina bij PAX en tot 2016 zelf als predikant verbonden aan de Geertekerk, in het 
“Geertecafé” vertellen over het thema religie en conflict: “Bouw bruggen, geen muren”.  

o 22 september 10.00 uur GertrudisKathedraal, Willemsplantsoen 2, 3511 LA Utrecht 
https://utrecht.okkn.nl 

Vredesviering met kinderkerk. Het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ daagt ons in liederen, 
gebeden en overweging uit om werk te maken van vreedzaam samenleven. De Oud-Katholieke Kerk 
heeft een verrassend hedendaagse kijk op menselijke vragen en maatschappelijke thema’s.  

o 25 september 18.00 uur Stilte-uurtje: luisteren in jezelf naar de kern van vrede en rust. In 
ons soms zo hectisch leven vinden wij het vaak moeilijk om te vertragen en stil te zijn. In dit 
uur word je uitgenodigd om je eigen innerlijke stem weer te horen. 

o 28 september 19.00 uur Meezing-workshop ‘I have a dream’ met rapper en musicalartiest 
Petion Cleton. Samen zingen rond het indringende lied ‘Glory’ uit de film Selma (2014). De 
film handelt over Martin Luther King en de vreedzame protestmarsen in 1965 tegen 
discriminatie en racisme.  

o 28 sept. 20.45 uur Cross-over gitaarconcert flamencogitaar en ud – door duo Jeff Heijne & 
Jaber Fayad. Meeslepende wereldmuziek met een mix van Flamenco, Arabische muziek en 
eigen composities.  

o 21 september Domkerk, 20.15 tot 23.15 uur. Night of Light in de Dom. De Domkerk alleen 
met kaarsen verlicht, staat wagenwijd open voor wie een kaarsje wil aansteken, even tot 
zichzelf wil komen, genieten van de muziek, bidden, een zegen ontvangen of het nachtgebed 
wil meebidden aan het eind van de avond. Op de Internationale Dag van de Vrede, deze 
zaterdag, staat speciaal in het teken van de Vrede.  

o 23 september 13.30 uur Dialoogtafels. Tijdens de Vredesweek staan de dialoogtafels klaar in 
de Domkerk. Het thema voor de dialoog is “Vrede verbindt over grenzen”. Wanneer heb je 
verbinding over grenzen heen ervaren, wat gebeurde er, wat betekent het voor je? Op het 
Domplein begint het programma met de Bosnische straattheatergroep “Keepers”. Drie 
studenten uit Tuzla (Bosnië) met verschillende achtergronden laten zien hoe zij hun culturele 
verschillen overbruggen. Na dit straattheater luisteren we naar elkaars ervaringen, dromen 
we met het oog op de toekomst en brengen we nieuwe mogelijkheden onder woorden. 
Ruimte: Sacristie.  

o 27 september 12.30 uur, Coventry-gebed, het middaggebed in de Vredesweek. Teksten en 
gebeden staan deze week in het teken van vrede en verzoening. Zoals elke vrijdag, wordt het 
Coventry-gebed gebeden, een oecumenisch gebed voor vrede, gerechtigheid en verzoening.  
 

o UTRECHT IN DIALOOG  

  21 sept. 15.00 uur Vrede over grenzen/Fusion and Peace met Paella, Oude Gracht  

  25 sept. 19.00 uur Vrede & Verbinding in Kanaleneiland, BijBosshardt  

  26 sept. 19.30 uur Vredig in en rond het Griftpark, Griftsteede  

  28 sept. 14.00 uur Vrouwen maken vrede/Women Build Peace, Maliebaan 45 
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RONDREIS IN EIGEN STAD 

 

Met als kernthema: “Vrede verbindt over grenzen” reden we door Utrecht, naar de verschillende 

locaties. Het belangrijkste doel is ontmoeting en dialoog. Wij wilden een zo divers mogelijk Utrecht 

bij elkaar te brengen. 

 

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 13.00 UUR – 14.30 UUR ONTVANGST MOSKEE OMAR AL FAROUQ, 

STICHTING ALDAWA AL ISLAMIA NEDERLAND 

Het Islamitisch Centrum Al Dawa verzorgt – onder de bezielende leiding van de voorzitter, 

Abdelmajid Khairoun – cursussen en geeft onderwijs. Men kijkt over grenzen heen op twee 

manieren: door in de wijk en daarbuiten contacten te onderhouden 

met andersgelovigen. Zo groeit het vertrouwen, en wanneer er 

problemen zijn weet men elkaar te vinden, Maar grenzen worden 

ook letterlijk overschreden met hulpacties in het buitenland, zoals 

distributie van voedselpakketten in noodgebieden (aan Rohingya 

vluchtelingen bijvoorbeeld), het slaan van waterputten in de 

Sahara, en de ondersteuning van klinieken in o.a. Nieuw-Guinea en 

Benin. 

 

vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september 
VREDE VERBINDT OVER GRENZEN 
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15.00 UUR – 16.30 UUR  RONDLEIDING 

ULU MOSKEE, ONTMOETING MET 

BEZOEKERS EN GESPREK OVER VREDE 

De Ulu Moskee ligt aan het eerste plein in 

Nederland dat naar een islamitisch 

gebedshuis is vernoemd: het Moskeeplein, 

in de Utrechtse wijk Lombok. Het gebouw 

heeft naast een islamitische gebedszaal 

ook een stilteruimte voor andersgelovigen. Hierin is het uniek in de wereld. Het moskeebestuur heeft 

hiervoor gekozen omdat in de wijk relatief veel christenen en joden wonen. Op de begane grond zijn 

tevens winkels te vinden. De moskee heeft een flinke gebedsruimte op de tweede etage, met twee 

grote balkons voor vrouwen. De minaretten worden na zonsondergang van binnenuit verlicht. 

Oktober 2015 opende de nieuwe moskee haar deuren, en de officiële opening vond in mei 2016 

plaats.  

16.30 UUR – 17.30 UUR ONTMOETINGEN IN ANTONIUSKERK  

De Antoniuskerk in de multiculturele wijk Lombok kent al meer dan 20 jaar interreligieus contact met 

Moslims (van de Turkse Ulu-moskee en de Marokkaanse Al Assoena Moskee) en ook mensen van de 

liberaal Joodse Gemeente. Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen kwamen 

regelmatig bij elkaar, bezochten elkaar, hielden multiculturele (en multi-culinaire) samenkomsten, 

namen gezamenlijk deel aan activiteiten in de wijk en probeerden samen oplossingen te vinden voor 

lokale problemen. 

18.00 UUR – 20.00 UUR ONTMOETING EN DINER (VEGETARISCH, KOOSJER EN HALAL) IN SHRI 

KRISHNA MANDIR (BUURTCENTRUM OASE) 

Welke rol speelt het Hindoeïsme, hoe draagt het bij aan rust en vrede? In 2013 is het initiatief 

genomen om de haalbaarheid van een Mandir, een Hindoetempel, in de Utrechtse regio te 

onderzoeken. In afwachting van een eigen gebouw zijn er maandelijkse diensten en lezingen in 

Buurtcentrum ‘Oase’ aan de Cartesiusweg. Vrijwilligers zorgen er maandelijks voor dat voorzieningen 

getroffen worden om een sfeer te creëren die past bij tempelbezoek. Men kan rekenen op een grote 

groep belangstellenden uit stad Utrecht en uit de regio. De Shri Krishna Mandir werkt samen met 

Stichting Asha (www.stichtingasha.nl) Er zijn goede contacten met de gemeente Utrecht andere 

religieuze organisaties. Van uit de mandir wordt kennis over het Hindoeïsme uitgedragen. Maar het 

gaat niet alleen om religie. In gesprekken gaan we ook onderwerpen waar een taboe op rust niet uit 

de weg. Zo wordt er volop mee vormgegeven aan een veelkleurige samenleving, en ook de 

betrokkenheid en weerbaarheid van kwetsbare groepen en personen versterkt. Een korte 

opsomming van het aanbod: maandelijkse diensten met bespreking maatschappelijke thema’s en 

vieringen van hoogtijdagen (Diwali, geboortedag van Shri Krishna) Bezoeken en ontvangen van 

scholen voor informatie over het Hindoeïsme, organiseren van festivals voor jongeren en ouderen.  
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ZATERDAG 28 SEPTEMBER10.00 – 11.00 UUR DOMKERK, rondleiding 

De prachtige Domkerk, met de (nu even voor restauratie ingepakte) toren is al eeuwenlang het 

religieus middelpunt in de stad. De Toren staat los van het restant van kerk: een fatale storm in 1674 

veranderde het middenschip van de kerk in een puinhoop – het huidige Domplein ontstond…Om 

10.00 uur worden we gezamenlijk welkom geheten, daarna zullen gidsen drie groepen rondleiden 

met als thema’s ‘Beeldverbod en iconoclasme’, en ‘Barmhartigheid en Sint Martinus’. Natuurlijk – 

Sint-Maarten, de schutspatroon van Utrecht. De Utrechtse stadsvlag en het stadswapen herinneren 

met de helften rood en wit aan de halve rode mantel (Sint-Maarten gaf de helft ervan aan een arme 

bedelaar) en aan zijn witte onderkleed. 

Met elkaar kunnen we in gesprek raken terwijl we gevoerd worden langs altaar retabel, de deur van 

de Domkerk en overige bezienswaardigheden. Ook de pandhof is in het bezoek opgenomen. In de 

sacristie is er gelegenheid – met water, koffie en thee – om ervaringen uit te wisselen.  

11.30 UUR                       

RONDVAART DOOR 

UTRECHTSE GRACHTEN 
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13.00 UUR                       LUNCH           

 

14.00 UUR                       BEZOEK CHINESE BOEDDHISTISCHE TEMPEL ZUILEN   

Sinds enkele Jaren is er in Utrecht een Chinese tempel, “de Longquantempel van groot mededogen”. 

Het is ook een klooster waar 6 nonnen permanent wonen en werken. Het klooster staat onder 

toezicht van de abt van de Longquan Monastery in Beijing. De boeddhistische richting is Mahayana 

boeddhisme. Er worden Dharma bijeenkomsten gehouden, die voornamelijk bezocht worden door 

de Chinese gemeenschap, maar daarnaast zijn er seminars, tentoonstellingen en meditatiesessies, 

toegankelijk voor iedereen. 

 

15.30 UUR                       RAPHAELKERK OVERVECHT 

De Rafaelkerk is een katholieke kerk van de Utrechtse wijk Overvecht, in moderne stijl gebouwd in 

1967. Zoals de wijk multicultureel is, zo is ook de Rafaelkerk een ontmoetingsplaats van vele 

culturele en religieuze groepen. Allereerst is een veelsoortigheid van kerkdiensten: op zaterdag de 

Eritrees-Orthodoxe Kerk, op zondag de Nederlands Katholieke Kerk, de Pools Katholieke Kerk, de 

Irakees-Katholieke Kerk (maandelijks), een Eritrees-Evangelische christengroep en een Nigeriaanse 

Pinkstergroep. Door de week komen er kleinere geloofsgemeenschappen, zoals een Surinaamse, een 

Antilliaanse en een Franssprekende Afrikaanse groep. Onlangs kwam zelfs een Sjiitische groep 

Moslims rouwen om Ali en Hoessein. Tussen door komen er in de Rafael ook mensen voor 

persoonlijke samenkomsten. Allemaal kinderen van dezelfde en ene God.  
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17.00 UUR                       DINER 

ZONDAG  29 SEPTEMBER 9.30 UUR  GEERTEKERK BIJWONEN VAN DE VREDESDIENST 

Al meer dan tien jaar zijn er ontmoetingen – tweemaal per jaar – van leden van de Remonstrantse 

Gemeente Utrecht en bezoekers van de Omar al Farouq moskee.  Net terug van een gezamenlijke 

reis door Marokko zal de band nog eens extra zijn verstrekt! De dienst deze morgen bood ook iets 

bijzonders: In september 1619 werd in Antwerpen de Remonstrantse Broederschap opgericht. 

Tijdens deze kerkdienst staan wij stil bij deze bijzondere gebeurtenis. Wat was het bijzondere geluid 

van de Remonstranten en hoe klinkt dat vandaag de dag? Aansluitend zal er de mogelijkheid zijn om 

met elkaar een speurtocht te maken naar remonstrantse sporen in Utrecht. 

12.00 uur LUNCH 

13.00 UUR  BEZOEK, 

RONDLEIDING EN 

DIALOOG IN DE 

SYNAGOGE VAN DE 

LIBERAAL JOODSE 

GEMEENTE UTRECHT 
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De synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht (LJGU) is gevestigd in het voormalig 

Israëlitisch weeshuis aan de Nieuwegracht. Behalve het houden van - om de twee weken – diensten 

op vrijdagavond en zaterdagmorgen (sjabbatdienst) viert men ook alle joodse feestdagen. Daarnaast 

is er onderwijs voor kleuters en kinderen onder meer ter voorbereiding van hun bar en bat mitswah 

(kerkelijke volwassenheid). Voor volwassenen is er een uitgebreid aanbod van cursussen. De LJGU is 

betrokken bij dialoog-activiteiten, en interreligieuze gesprekken. Dat vindt men heel belangrijk, want 

vrede en respect heeft te maken met dialoog. Ook op scholen zactief onder meer bij het 

ondersteunen van leerlingen in het vak Godsdienstleer en burgerschap. Zo hebben wij ook ruim 

contact met jonge mensen. Wij werken mee aan het landelijk project ‘Leer je buren kennen’, 

waardoor veel MBO- en ROC-leerlingen de synagoge bezoeken. In dit historisch gebouw dragen wij 

ook de joodse cultuur uit door concerten en filmavonden.  

Door deze activiteiten is er contact en openheid met de inwoners van deze stad wat van groot belang 

is in een tijd waarin wederzijds begrip zo nodig is. 

14.30 UUR           SAMEN NAAR CATHARIJNE CONVENT 

Het Catharijneconvent is een rijksmuseum voor kerkelijke, christelijke en religieuze kunst in Utrecht. 

voormalige klooster het Catharijneconvent, dat vermoedelijk reeds in de 12de eeuw gewijd was aan 

Catharina van Alexandrië. Het klooster is van oorsprong verbonden met de Sint-Catharinakerk, die in 

1853 de kathedrale bisschopskerk van Utrecht werd. Het museum heeft een uitgebreide collectie 

bijzondere (kunst)historische objecten vanaf de vroege Middeleeuwen tot de 21e eeuw. De vaste 

collectie geeft een beeld van de christelijke kunst- en cultuurgeschiedenis van Nederland en de 

invloed van die geschiedenis op onze samenleving. De collectie omvat onder andere rijk 

geïllustreerde handschriften, boekbanden, beelden, schilderijen, altaarstukken, kerkelijke kleding en 

kostbare voorwerpen van de goddelijke eredienst. Telkens worden, zo mogelijk naar aanleiding van 

de actualiteit, speciale tentoonstellingen opgebouwd, zoals van Maria, Maarten Luther, van relieken 

of bepaalde geloofstradities 

16.00 UUR      24 OKTOBERPLEIN 

BLOEMENMONUMENT KANALENEILAND 
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TRAMSLACHTOFFERS AANSLAG OP TRAM IN UTRECHT 

Op 11 maart dit jaar vond er ’s morgens een schietincident plaats in en rond een tram in 

Kanaleneiland. Hierbij vielen vier doden en zes gewonden Alle inwoners van de stad Utrecht kregen 

het advies binnen te blijven. In de namiddag werd een verdachte gearresteerd. Het betrof een 37- 

jarige inwoner van Utrecht. Deze man wordt er van verdacht te hebben gehandeld vanuit een 

terroristisch motief. In de stad Utrecht heerste grote verbijstering en verdriet. In die week hebben 

leden van het Utrechts platform voor levensbeschouwing en religie (UPLR) elkaar opgezocht in de 

Omar-al-Farouq moskee.  

Er is een oproep tot vrede opgesteld, er is deelgenomen aan de stille tocht en in de daaropvolgende 

week is er een speciale dialoogavond georganiseerd. Uiteindelijk leidde deze droevige periode tot 

steeds meer contacten tussen mensen die zoeken naar vrede, ontmoeting en dialoog. 

 

11 OKTOBER WORKSHOP MBO DOCENTEN – ÓNTMOETEN EN VERBINDEN’  

 

Een interessante 

ontmoeting vond 

plaats met MBO 

Docenten. We gaven 

voorlichting over 

taak en doel van het 

UPLR, en raakten 

goed met elkaar in 

gesprek over het 

omgaan met 

verschillen in religie 

en culturele 

achtergrond van 

leerlingen.   

 

 

De handelingsverlegenheid van docenten op dit terrein sterkte ons in de overtuiging dat we echt op 

pad moeten – de wijken in, de scholen in. 
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20 OKTOBER DIWALI 

We waren in de gelegenheid gesteld een korte toespraak 

te houden over het UPLR:  

‘Our main goal is to contribute to a peaceful society 

based on mutual understanding and support. We 

Celebrate Diversity and built bridges, being engaged in 

several projects in our hometown. Our means are 

dialogue, pastoral care in case of calamities, meetings 

and cultural events. We know that religion and 

philosophy are central elements in the life of civilization. 

Throughout the ages it is a proof of its values.  It has been 

the propagator of basic values and ethical codes which 

provide cohesion to society and integration to personality. 

We hold on to this, especially in a time where many 

people think that religion only leads to separation and 

violence. We would like to prove otherwise.  We all share 

the reality of our present days where evil and ignorance 

are present in many ways. This scares us, and it can easily 

lead to irritations and even anger or despair. We long for a way of living together where love and 

patience find good words. For language that connects, that comes from the heart’. 
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8 NOVEMBER RECONCILATION MAGNIFICAT 

 

De componist Kris Oelbrandt biedt een muzikale combinatie van 

teksten uit de drie abrahamitische godsdiensten. Maar het „Loflied 

der Verzoening” gaat niet alleen over een verbinding tussen drie 

religies maar over verbinding tussen alle mensen, ongeacht welk 

geloof of welke afkomst. Het wordt speciaal gemaakt om verbinding 

te zoeken. Met de actuele uitdaging die vermenging van culturen 

met zich meebrengt in het achterhoofd en als inspiratie.  

Uitvoerenden zijn het Dudok kwartet, solisten en Capella Brabant 

o.l.v. Marc Versteeg. Het programma voorziet verder in een inleiding 

van de musicoloog Martin J.M. Hoondert, en biedt de mogelijkheid 

voor ontmoeting en nagesprek. Dit concert heeft met medewerking 

van het UPLR kunnen plaatsvinden in de Pieterskerk. Diverse leden 

van de stuurgroep werkten mee aan een nagesprek.  

 

30 NOVEMBER ADVENTSMARKT 

Ook in 2019 waren we aanwezig op de Adventsmarkt in de Pandhof van de Domkerk. Meteen eigen 

kraam, naast die van de binnenstadskerken, de wijkgemeenten van de PGU, de lidkerken van USRK, 

en seculiere verenigingen. Met behulp van onze leskoffer kon zichtbaar uitdrukking worden gegeven 

aan de veelkleurige presentie van allerlei religies en levensbeschouwingen in Utrecht. Dit werd mede 

uitgedragen aan heel Utrecht door het luiden van de Domklokken.  Kortom – een feestelijke en 

zinvolle gebeurtenis, met veel goede gesprekken en fijne ontmoetingen.  
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