UTRECHT VERBINDT!
Naar een stad van compassie

INLEIDING
Het UTRECHTS PLATFORM VOOR FILOSOFIE EN RELIGIE (UPLR) opgericht in 2011, is een lokaal
initiatief. Oprichters en deelnemers zijn verschillende gemeenschappen en organisaties: kerken,
moskeeën, de liberale joodse gemeenschap, humanisten, hindoes en boeddhisten. Met bestuurders
van de gemeente Utrecht staan we in nauw contact. Ze ondersteunen onze inspanningen om van
Utrecht een ‘City of values’ te maken, een plek waar overtuigingen en ambities samenkomen.
Het UPLR heeft heel wat bijeenkomsten en evenementen georganiseerd. Dit jaar, met de middelen
die ter beschikking zijn gesteld middels een decentralisatie subsidie van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid – via de gemeente Utrecht – konden we onze partners zelf iets laten
organiseren. Dat hebben ze gedaan – met veel enthousiasme en inzet! Dit verslag laat dat zien.
UPLR organiseerde hiertoe enkele NETWERKBIJEENKOMSTEN, en leverde de nodige ondersteuning.
Maar ze hebben het vooral zelf gedaan – met eigen mensen, veelal vrijwilligers.
De ‘kick off’ vond plaats op zaterdag 11 september 2021. Er volgden meer bijeenkomsten. Voor
onderlinge afstemming, en het delen van ervaringen bij het uitvoeren van de activiteiten.
De partners werden uitgenodigd om een pact van samenwerking te ondertekenen.
Helaas leverde vorig jaar de coronapandemie wel wat problemen op. In een aantal gevallen
betekende dat er iets niet kon doorgaan. Vaker echter was er alleen sprake van uitstel.
Het is bijzonder dat er toch nog zoveel tot stand is gebracht! We danken allen die hier hun schouders
onder hebben gezet. We hebben elkaar goed leren kennen. En daarmee is ook een stevige basis
gelegd voor ontmoetingen en samenwerking in de toekomst!
Namens UPLR,
Abderahmane Chrifi, voorzitter

UTRECHT VERBINDT – naar een stad van compassie

OVERZICHT ACTVITEITEN VAN PARTNERS
0215
0308
0327
0416
0321
0407
0410
0410
0411
0422
0423
0423
0424
0501
0504
0509
0513
0514
0515
0515
0515
0521
0522
0603

Eerste van vijf bijeenkomsten van IWEG (interkerkelijke Werkgroep Etnische Groeperingen)
Interculturele Benefietavond voor Benin, Werkgroep maatschappelijke dialoog
Ontmoeting en dialoog van 17.00 uur – 21.00 uur
Gesprek over Religie en cultuur
Nieuwjaarsbijeenkomst Bahai
Iftar bijeenkomst, presentatie, gesprek. Thema: saamhorigheid.
Lezing en Gesprek over hindoeïsme
Viering Naw Ratri (verering godin Durga)
Ontmoeten en verbinden, gesprek ouderen - jongeren
Vrijdag 22 april 2022, Iftar en ontmoeting 19.00-22.30 uur
Dialoog met Iftar van 20.00 uur – 23.00 uur.
‘Utrechts Te Deum’ van Georg Friedrich Händel en ‘Les Grands Motets’ van Jean Philippe Rameau
Gezamenlijke dienst en ontmoeting, 11.00 uur Start DITYTOUR
Open Joodse Huizen
18.00 uur Jongeren met ouderen over dodenherdenking, 19.30 uur naar de herdenking Majellapark.
Europa dag, Symposium over Oekraïne
13.00 uur info over Islam, bezoek en rondleiding Moskee
Ontmoeting interculturele kerken in Overvecht
Activiteiten met kinderen en jongeren vanaf 13.00 uur, Sport, spel en beweging
Groepsrondleiding door de Domkerk. 10.00 uur-12.00 uur of 15.00 uur-17.00 uur.
10.30 uur – 13.00 uur, Puja. Lezing en informatie over het Hindoeïsme door de pandit.
Stiltekring voor Oekraïne (i.s.m. PAX)
18.00 uur – 22.00 uur viering Naw Ratri (verering godin Durga), afsluiting met warme maaltijd.
Pinkstermaaltijd IWEG

Nicolaikerk
Geertekerk
De Servisch-Orthodoxe parochie van de
Heilige Simeon de Mirreschenker
Overvecht
Assoenamoskee
Shri Krishna Mandir, Oase
Shri Ganesh Mandir, De Meern
Buurtcentrum Oase
Omar Alfarouk Islam. Cult. Centrum
Stichting Tamount, Nieuwe Jutter
Domkerk
Janskerk
Diverse locaties in Utrecht
ULU-Moskee
Domkerk
ULU-moskee
Rafaelkerk
Stichting Tamount
Domkerk
Domplein
Shri Ganesh Mandir
De Nieuwe Jutter

15 FEBRUARI

INTERKERKELIJKE WERKGROEP ETNISCHE GROEPERINGEN (IWEG)
Kring ‘Jezus in christendom en islam’, n.a.v. het
gelijknamige boekje van Eduard Verhoef.
Deze kring bestaande uit een twaalftal personen die lid
zijn van Nicolaikerk in Utrecht heeft vier keer een
bespreking gehad rond dit boekje. De vijfde keer waren er
vijf moslims aanwezig, waarvan enkelen het boekje al
hadden bestudeerd, om hun visie te geven op de positie
van Jezus in de islam. De vijfde bijeenkomst leidde tot de
afspraak om de dialoog voort te zetten na de
zomervakantie.
Doel van de gevoerde gesprekken en voortzetting van de
dialoog: Twee groepen uit de Utrechtse samenleving voor
wie de eigen geloofsovertuiging zeer sterk bepalend is
voor hun visie op de politiek en samenleving in contact
brengen in een respectvolle ontmoeting en gesprek.

Indeling van de bijeenkomsten en de hoofdstukken uit het boekje:
15 februari
15 maart
29 maart
19 april
23 mei

Voorwoord, 1. Inleiding en 2. Visies op jezus in het Nieuwe Testament
3. Visies op Jezus in de tweede tot de zevende eeuw
4. Visies op Jezus in en rond Arabië en 5. De visies op Jezus in de koran
6. Mohammed en de christenen en 7. Reacties op Mohammed, 8 slot
Gesprek met moslims

8 MAART

GEERTEKERK, WERKGROEP MAATSCHAPPELIJKE DIALOOG
INTERCULTURELE BENEFIETAVOND VOOR BENIN
Op Internationale vrouwendag is in de
Geertekerk te Utrecht een interculturele
avond gehouden waarbij christenen, moslims
en joden bijeen kwamen voor ontmoeting en
dialoog. Ruim vijftig mensen hebben de
avond bijgewoond, waaronder een delegatie
vanuit Benin. Centraal stond die avond het
project Benin (zie hierna). Dit project is sinds
enkele jaren een samenwerkingsverband
tussen de Utrechtse Omar Al Farouq Moskee,
de Remonstrantse Gemeente Utrecht en de
Meriem Foundation.
Project Benin
https://meriemfoundation.net

Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljoen
vrouwen die als gevolg van een moeizame/
langdurige bevalling en obstetrische fistel
ontwikkelen. Dit ontstaat meestal als de baby
niet goed door het geboortekanaal kan (het
betreft vaak veel te jonge vrouwen!). Fistels
zijn abnormale openingen tussen de vagina
en blaas of endeldarm. Hierdoor verliezen de
vrouwen continue urine of ontlasting. Dit is voor de vrouwen erg vernederend en ze worden door de
sociale omgeving uitgesloten en verbannen. De vrouwen komen zo in een isolement met alle sociale,
psychische, economische en medische gevolgen van dien. Bovendien verliezen veel vrouwen ook nog
hun kindje. Stichting Meriem Foundation wil hier wat aan doen met een mooi en zinvol project door
de vrouwen te laten opereren door speciaal opgeleide artsen en hen te helpen weer op eigen benen
te staan en te integreren in hun dorp of stad.
Het doel van de avond was drieledig: 1. Het organiseren van een interreligieuze en interculturele
ontmoeting, 2. informatie verspreiden over de problematiek die zoveel jonge vrouwen in Benin treft,
en 3. het inzamelen van geld voor het ondersteunen van het project. Het programma was een
afwisseling tussen informatieve interviews en zang en muziek. Betrokkenen van de moskee,
waaronder de voorzitter van de stichting Meriem en de voorzitter van de moskee, vertelden over de
opzet van het project en de bemoedigende resultaten tot nu toe. Een Zoom-verbinding met Benin
bood de gelegenheid om een aantal vrouwen in Benin aan het woord te laten, die via organisaties als
Inner Wheel en Rotary intensief betrokken zijn bij de hulp aan de betreffende vrouwen. Het
informatieve gedeelte werd afgewisseld met muziek door 3 vrouwen met een heel verschillende
achtergrond. Zo was er Joodse muziek, gezongen door Marian Joseph, muziek uit de christelijke
traditie, gezongen door Maria Goetze. Beiden werden begeleid door pianiste Riëtte Olthof. Als
swingende afsluiting zong de Congolese zangeres Rebecca Wakuteka, verbonden aan de Waalse kerk,
traditionele Afrikaanse liederen, zich begeleidend met drum en gitaar. Een zeer geslaagde avond!

27 MAART en 16 APRIL GESPREK OVER RELIGIE EN CULTUUR
SERVISCH-ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE HEILIGE SIMEON DE MIRRESCHENKER ONTMOETING EN

DIALOOG
In het kader van het project Utrecht verbindt! organiseerde Stichting Asha twee bijeenkomsten met
jongeren in buurtcentrum Oase. Een eerste bijeenkomst (eind maart 2022) had als doel om ruim 23
jongeren vanuit alle religieuze groepen elkaar te laten ontmoeten en te praten over wat hun bindt.
Het werd een dialoog, iedereen vertelde over de eigen ervaringen en dromen. Velen gaven aan dat
zij heel veel voordelen hadden om hun geloof te bvelijden en ook aan vast te houden. Een droom
was vaak om dit ook te delen met de anderen. Hele mooie opmerkingen kwamen uit de groep: “het
zou bijzonder zijn om in Nederland en ook Utrecht wij naast de Kerstfeest bij de Christenen ook de
Ramadan bij Moslims en lichtjesfeest Divali bij de Hindoes als nationale feestdagen mogen gaan
vieren, je viert het dan niet alleen, maar met iedereen, dat is dan feest, iedereen is vrij en beleeft de
dag”.
21 MAART

NIEUWJAARSBIJEENKOMST BAHAI

In het bahai-geloof wordt nieuwjaar (naw ruz) gevierd als de dag en de nacht even lang zijn. Door
stuurgroeplid Maira werden we als UPLR uitgenodigd om dit feest mee te vieren. Dat leek me een
prima idee omdat ik al nieuwsgierig was naar de bahai groep in Utrecht. Op de aangegeven locatie
kwam ik daar rond 18.00 uur voor de maaltijd die daar gehouden zou worden om samen nieuwjaar
te vieren. Ik werd heel hartelijk welkom geheten. Langzaamaan stroomden de genodigden binnen. Er

waren opvallend veel niet-bahai leden. De groep vindt het belangrijk om plaatselijk veel contacten te
hebben met de directe omgeving. Dat bleek nu ook wel.
Ik raakte in gesprek met een Engelssprekende gast, die overigens heel gauw overging in gebrekkig
Nederlands, want dat moest hij toch gauw onder de knie krijgen. Zijn Nederlandse vriendin
studeerde theologie en beiden waren zeer geïnteresseerd in de diverse godsdiensten.
Al leek het er in het begin op dat er plaatsen leeg zouden blijven, steeds meer mensen stroomden
binnen en op een gegeven moment waren er borden te kort. We gingen aan tafel en iedereen was
zeer geanimeerd in gesprek. Er werd begonnen met een ronde waarin iedereen een kort gebed
uitsprak. Gelukkig voor mij waren er ook gestencilde exemplaren die we konden voorlezen. Dat gaf al
een soort gewijde sfeer en een gevoel van samen ergens voor staan. Daarna vertelde een lid van de
groep iets over het bahaigeloof. De sfeer was heel ontspannen en gemoedelijk. Dat bleek ook wel
toen het eten binnen kwam. Er stonden spontaan gasten op om te helpen uitdelen en borden
werden aan elkaar door gegeven. Het eten was heerlijk en overvloedig en er werd lang getafeld. Ik
sprak ook nog met een jong bahailid over aantrekkingskracht van jongeren op hun geloof. De
laagdrempeligheid is misschien een belangrijke factor. Aan het eind van de maaltijd togen weer
gasten de keuken in om op te ruimen, zodat de koks even pauze kregen. Dat gaf iets gezelligs, dat
samen rommelen in de keuken. Een bijzondere ervaring, deze avond.
7 APRIL ASSOENAMOSKEE IFTAR BIJEENKOMST, PRESENTATIE, THEMA: SAAMHORIGHEID
: ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
“
َ
ً س إِﻧﱠﺎ َﺧﻠَْﻘَﻨﺎُﻛﻢ ﱢﻣﻦ َذَﻛٍﺮ َوأ ُﻧَﺜﻰ َوَﺟَﻌﻠَْﻨﺎُﻛْﻢ ُﺷُﻌﻮﺑﺎ
ﱠ
ُ َﯾﺎ أﱡﯾَﮭﺎ اﻟﻨﺎ
ﷲ َﻋﻠِﯿٌﻢ
ِ َوَﻗَﺒﺎِﺋَﻞ ﻟَِﺘَﻌﺎَرُﻓﻮا إِﱠن أَْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﻋﻨَﺪ ﱠ
َ ﷲ أَْﺗَﻘﺎُﻛْﻢ إِﱠن ﱠ
} 13{ َﺧِﺒﯿٌﺮ
“O mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw
geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen
gemaakt, opdat gij elkander leert kennen. Voorzeker,
de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij
Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”

Op donderdag 7 april nodigde de Assoenamoskee iedereen uit voor het breken van het vasten. Met
name de buurtbewoners waren zeer welkom. Het thema van de avond was Gemeenschapszin en dat
doe je dus in gemeenschap met mensen om je heen. Brahim Azaárouj verwelkomde ons boven, in de
als eetzaal ingerichte zaal van de moskee. Er was een gevarieerd publiek aanwezig met als bijzondere
gast de Marokkaanse consul.
Deze kreeg even het woord en bedankte het moskeebestuur voor de uitnodiging. Het was de eerste
keer dat hij in Nederland voor een iftaarbijeenkomst uitgenodigd was. En het deed hem goed te zien
hoe mensen hier bij elkaar kwamen. Brahim vertelde de aanwezigen dat deze moskee in Utrecht de
eerste moskee in Nederland was en wordt dan ook Moeder van de moskeeën genoemd. Daarna
legde hij uit waar volgens de Assoena gemeenschapszin voor staat. Mensen hebben elkaar nodig.
Hier doen we niet alleen aan integratie maar ook aan participatie. Onze voornaamste taken zijn:
samenwerken, educatie en jongeren begeleiden naar werk. Samenwerken betekent ook oog hebben
voor elkaars noden en zorgen. Vier bedrijven in de omgeving van de moskee bieden producten aan
waarmee gekookt kan worden voor mensen die weinig hebben. Hiervoor staat tijdens de ramadan

een tent op het moskeeplein waar iedereen die het nodig heeft een maaltijd kan halen. Deze
bijeenkomst vanavond is hoofdzakelijk bedoeld om elkaar beter te leren kennen door met elkaar in
gesprek te gaan.
Na de inleiding ging iedereen die het wilde naar
beneden voor het gebed. Weer boven werd de avond
als gewoonlijk in de ramadan besloten met een
gezamenlijke maaltijd.
Ik was als lid van het UPLR uitgenodigd om hieraan
deel te nemen. Aan mijn tafel zat een gevarieerd
gezelschap. Een echtpaar die buren waren van de
moskee. Voor hen was het contact belangrijk omdat
er wel eens zaken besproken moeten worden die met
de buurt te maken hebben. Zoals overlast door
parkeren. Zij komen regelmatig op bezoek en kennen
elkaar.
Een andere gast was een studente theologie, die in
Utrecht stage loopt en ook meewerkt aan de 4 mei
vieringen. En naast haar een medewerker van de
Antoniuskerk. Er volgde een geanimeerd gesprek over
religie en opleidingen. Ook hoe de toekomst er uit zal
zien. De enige moslim aan tafel legde iets uit over de positie van de vrouwen rond de moskee en hoe
educatie in zijn werk gaat. We staan er niet vaak bij stil hoeveel uren er in de moskeeën aan
vrijwilligerswerk besteed worden.
Aan het eind maakte ik nog kennis met een enthousiaste politieagent. Toen ik hem vroeg hoe hij
gemeenschapszin ervoer begon hij te stralen.” Ik vind het zo mooi om verbinding te zoeken”. Elkaar
leren kennen en waarderen, daar gaat het tenslotte om.
10 APRIL SHRI KRISHNA MANDIR, ACTIVITEITENCENTRUM OASE, CARTESIUSWEG 11 UTRECHT
Zaterdag 10 april 2022, van 10.00 uur – 14.00 uur
Lezing, dialoog met informatie over het Hindoeisme.
Voor eenieder met name wijkbewoners
10 APRIL SHRI GANESH MANDIR, MEREVELDLAAN 2, DE MEERN UTRECHT
Viering Naw Ratri (verering godin Durga)

Op zaterdag 10 april had Hindoeorganisatie Shri Ganesh een viering en tegelijkertijd een lezing,
dialoog met informatie over het Hindoeïsme en een afsluitending met warme maaltijd. Met name
wijkbewoners waren uitgenodigd. Al eerder in de week waren heel veel schoolkinderen van de
Leidscherijn College langsgekomen voor een
project Reliweek om kennis te maken met alle
religiën in de stad Utrecht. Ook de hindoetempel
van de Shri Ganesh werd massaal bezocht.
Ruim 80 mensen waren aanwezig, het bestuur en
vrijwilligers hebben de gasten ontvangen en
prikkelende vragen beantwoord. Mensen waren
zeer nieuwsgierig. De lezing was zoals altijd in het
Nederlands en voor iedereen te volgen. Aan de
aanwezigen vroegen wij naar hun mening en
opmerkingen:
“Ik woon tegenover de tempel en ben wel blij
verrast met de open uitnodiging. De spreektaal is Nederlands en ik kon alles volgen, alleen werd ook
veel gezongen, daar kon ik niet aan meedoen, ik vond het spannend”

“De priester was grappig en heel goed in zijn verhaal, hij was ook eerlijk, hij benoemde dat er naast
veel overeenkomsten er zeker ook verschillen zijn. En dat klopt, iedere geloof is toch iets anders
ingericht”
“Wat een lekker eten, ik ben veganistisch en ben hier perfect op mijn plaats, ik als autochtone
Nederlander kan veel leren hier”
“Ik geloof niet, maar ben uit nieuwsgierigheid hier, ik vind dat iedereen heel netjes bijzit, mooie
leuke mensen. Ik heb in drie uren rijker geworden aan info over het Hindoeïsme, een netwerk aan
mensen en lekker eten en recepten, hartelijk dan”
11 APRIL BUURTCENTRUM OASE: GESPREK OVER RELIGIE EN DODENHERDENKING
JONGEREN UIT DIVERSE RELIGIEUZE GROEPEN GINGEN IN GESPREK MET JOODSE OUDEREN

‘Ik heb jaren nachtmerries gehad’
Twee krasse dames nemen plaats aan een grote tafel in buurtcentrum oase aan de Cartesiusweg. Het
zijn Sonja Hennink, 90 en mevrouw Heuvelman, 102; parochianen van de Martinus in Utrecht west.
inmiddels hebben ook enkele jongeren aan de tafel plaatsgenomen: Nordin, 24 Adil, 19 Kadir, 21 en
Khan, 20. Zij zijn MBO studenten en volgen de opleiding specifieke doelgroepen. Al snel hangen zij
aan de lippen van beide dames die boordevol herinneringen aan de oorlog zitten.
Gespreksleider Hermien van dorp wil eerst van de jongeren weten welke beelden zij hebben van de
Tweede Wereldoorlog. Kadir heeft als stagiair af en toe gesprekken met oudere cliënten over die tijd
Sonja moet lachen als hij vertelt gehoord te hebben dat het er heftig aan toe ging onder andere
Omdat Mensen plastic vuilniszakken tegen de ramen moesten plakken ze corrigeert hem door uit te
leggen dat er toen nog geen plastic zakken waren en dat deze verduistering bedoeld was om te
voorkomen dat bommenwerpers konden zien waar doelwitten lagen. Nordin heeft vooral onthouden
uit de geschiedenislessen op de havo dat de joden vervolgd werden. Khan maakt de vergelijking
tussen de avondklok tijdens de recente lockdown en die van de bezettingstijd. Hij meent dat het toen
veel heftiger was dan tijdens de coronacrisis. Mevrouw Heuvelman benadrukt de verschrikkingen van
de hongerwinter. ‘Mijn schoonzusje had hongeroedeem we gingen op de fiets naar Staphorst om
eten te halen We hadden onderduikers in huis terwijl er naast ons een Duitse Admiraal woonde’.
Khan wil weten waarom haar ouders het risico namen om een onderduiker te nemen. ‘Ja, het waren
kennissen, je deed het om te helpen! Toen er een razzia was heb ik een Joodse onderduiker In de
Goethelaan helpen vluchten’. Een spannend moment was toen ze op het beethovenplein voorbij een
Duitse soldaat moesten ‘maar die was goed en liet ons passeren’. Die meneer is uiteindelijk in
veiligheid gebracht.
Sonja vertelt dat voor haar de oorlog al begon in 1936. ‘Ik heb de pech dat mijn moeder een Duitser
was en een dubbele pech dat ze ook nog Jodin was. Ik ben dus joods. Ik woonde toen in Duitsland en
heb dus daar al meegemaakt dat Hitler achter de joden aan zat. Ze laat een foto zien van de
juwelierszaak van haar oma. Voor de etalage hing een grote foto van Hitler. Zij was in 1936 al
verplicht om die foto op te hangen. Het mens was een Jodin!’ Ik was bij mijn oma Als het luchtalarm
afging. Je met een pan op je hoofd tegen het vallende gruis. Als je de volgende dag buiten kwam, dan
rook je verbrand mensenvlees, je zag gaten In de grond. Overal lagen benen koma armen en losse
rompen. Ik hoorde een vrouw heel hard gillen en daar zag ik hoe een moeder het hoofdje van haar
kind vasthield. Daar sta je dan als elfjarige naar te kijken nou daar heb je dus nachtmerries van. Ik
heb jaren nachtmerries gehad.
Ook Sonja vertelt over hoe haar moeder tijdens de hongerwinter op voedsel tocht ging. Op
vindingrijke wijze wist ze die barre tochten te overleven. De jongens zijn onder de indruk van de
ervaringen van de beide dames. Ze vinden het knap hoe de moeder van Sonja het volhield om
verborgen te houden dat ze joods was en te voet eten ging halen aan de andere kant van Nederland.
‘Mooie verhalen die we niet In de boeken hebben gelezen’, zegt Nordin. Mevrouw Heuvelman geeft
de jongeren mee de wereld is van We hebben elkaar allemaal nodig. Sonja raadt de jongens aan om
een reis te maken naar Auschwitz, Sobibor en Majdanek. Als je dat ziet dan krijg je pas een idee van
wat er toen is gebeurd!’.

22 APRIL OMAR AL FAROUK, ISLAMITISCH CULT. CENTRUM IFTAR EN ONTMOETING
Voor deze iftar maaltijd werd iedereen uitgenodigd. Voorafgaand aan de maaltijd was er boven een
bijeenkomst. Na een welkom door de voorzitter (Abelmajid Khairoun), die zei dat de moskee geen
drempels kent, werd het programma uitgelegd. Er werd een inleiding gehouden door Professor dr.
Abderrazak El Jay van de universiteit Mohamed V in Rabat. Zijn verhaal ging over een voor ons vrij
onbekend document: Het Medina Charter.
In 622 legde Mohamed in regels vast hoe een
rechtvaardige en vreedzame samenleving er volgens hem
uit moet zien. Dit werd het eerste charter ooit geschreven.
Omdat het toen over de samenleving in Medina ging heet
het Medina Charter. Uitgangspunt was gelijkheid voor
iedereen, ongeacht afkomst of godsdienst. In Medina
woonden toen veel Joden. Zij waren met moslims en
christenen de 3 volken van het Boek. (O.T., N.T. en Koran).
Het Charter is een boek over rechten van de mens en
verantwoordelijkheden, vastgelegd in meer dan 40 regels.
Een heel opmerkelijk document. Na de lezing werden we
uitgenodigd om met kleine groepjes een tafelgesprek te
voeren over verschillende thema’s. Er werd zeer
geanimeerd gediscussieerd en terug gekoppeld. We
merken vaak dat dan de tijd eigenlijk te kort is. Daarna was
iedereen hongerig, mochten we naar beneden waar alle
tafels al klaar stonden voor een uitgebreide maaltijd. Maar
eerst werd er gebeden. De vasten werd gebroken met een
dadel en toen mocht er gegeten worden. Het was een groot gezelschap, waarvan veel mensen
elkaar herkenden van vorige iftars of andere interreligieuze bijeenkomsten. Soms komt de vraag: ‘Ik
ken jou ergens van. Waar hebben we elkaar eerder ontmoet’? Dan merk je dat er langzamerhand
toch meer verbinding ontstaat tussen verschillende groepen mensen en dat is ook de bedoeling. Aan
mijn tafel kwam ik ook mensen tegen die ik een paardagen later weer ontmoette toen ik bij een
bijeenkomst was op hun locatie.

23 APRIL STICHTING TAMOUNT DIALOOG MET IFTAR
Hier zijn we welkom bij Stichting Tamount in buurthuis de
Nieuwe Jutter in Rivierenwijk. Tamount betekent hand in
hand of samenwerken. Het bruist hier van de activiteiten.
Dat merk je zo gauw je binnen komt en ook tijdens de iftar.
Ali Brom en veel vrijwilligers doen hier heel veel voor de
buurt. Het vertrek is bomvol, er wordt veel gelachen en
gepraat. De sfeer in het buurthuis is anders dan in de
moskee. Heel laagdrempelig.
Ons gezelschap (UPLR en aanhang) wordt hartelijk welkom
geheten. Voor mij was dit de eerste kennismaking met
Tamount. Er worden een paar mensen in het zonnetje
gezet, er wordt reclame gemaakt voor een
hulpverleningsproject en er zijn tafelgesprekken, die wel
een beetje erg vlot terug gekoppeld moeten worden. Er is
ook te veel geroezemoes om rustig met elkaar te praten,
maar daar staat tegenover dat er veel vrolijkheid is. deze
bijeenkomst is echt een feestje. Ik maak aan tafel kennis
met buurtbewoners. Voor hen is het buurthuis belangrijk
als plek van samenkomst. In de gesprekken komt veel mensenkennis en wijsheid tevoorschijn.
Moet nog vermeld worden dat het eten overvloedig is en heel lekker. Wel jammer dat heel veel
activiteiten in Utrecht de media niet halen. Naast alle negativiteit gebeurt er ook zo veel positiefs. De
verhouding in de berichtgeving is wel een beetje uit balans!

23 APRIL

DOMKERK 15.30 UUR.

Muziek, het wonder dat bij uitstek verbindt over grenzen, talen, culturen en tijden heen. Utrecht
verbindt! Na het Zaterdagmiddagconcert is er gelegenheid voor informele ontmoeting. Uitgevoerd
werden het ‘Utrechts Te Deum’ van Georg Friedrich Händel en ‘Les Grands Motets’ van Jean Philippe
Rameau Na het concert was er een 'Meet & Greet’, gelegenheid voor informele ontmoetingen. Met
hapje en drankje, aangeboden door het Citypastoraat Domkerk.

24 APRIL

JANSKERK GEZAMENLIJKE DIENST EN ONTMOETING, 11.00 UUR
START CITYTOUR
PROJECT UTRECHT
VERBINDT!

https://www.canva.com/design/DAFBHxorQCU/nIyCnOGHkRQXqIKh_8THbA/edit?utm_content=DAF
BHxorQCU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
Met het project ‘Utrecht Verbindt!’ van de gemeente Utrecht en het ministerie van Sociale zaken en
Werkgelegenheid willen we ons laten zien als ‘stad van compassie’.
Allerlei levensbeschouwelijke organisaties (islamitisch, christelijk, boeddhistisch, hindoeïstisch,
humanistisch, joods) organiseren diverse activiteiten, vooral op 23 en 24 april.
Het UPLR (Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie) heeft een coördinerende rol in dit

project, dat dient om bestaande contacten te verduurzamen, en elkaar (nog) beter leren kennen.
Een extra bijdrage aan ontmoeting en dialoog. Om met respect voor ieders eigen culturele,
etnische en levensbeschouwelijke identiteit saamhorigheid te bevorderen.
De partner-organisaties hebben allerlei activiteiten in huis. Een programma met tijd en plaats treft u
binnenkort op de UPLR website. Een bustour is geregeld om de diverse organisaties en activiteiten te
bezoeken. Hierbij een voorlopig programma voor de zondag:
Datum:
Tijd:
Opstapplaats:

Zondag 24 april 2022
11.00 uur – 21.30 uur
Janskerk, Janskerkhof 26, 3512 BN Utrecht

Na bezoek Janskerk - aanvangstijd dienst 11.00 uur - rijden wij om 12.30 uur naar het
Catharijneconvent voor de bijzondere tentoonstelling ‘van God los?’. Vervolgens vertrekken wij om
14.00 uur naar een mooie ontmoetingsactiviteit van het Bahai geloof in Overvecht, Seinedreef 5-7.
Hierna gaan wij om 16.00 uur in de bus naar de Shri Ganesh mandir/tempel in de Meern aan de
Mereveldlaan 2, 3454 CG. Wij sluiten de bustocht af bij de Assoena Moskee aan de Justus van
Maurikstraat 2, 3532 BR Utrecht. Hier sluiten we rond 21.30 de dag met een gezamenlijke Iftar.
Op al deze plekken kunt u op- en afstappen. Van harte welkom!

1 MEI DIVERSE LOCATIES IN UTRECHT: OPEN JOODSE HUIZEN

Jaarlijks vinden de "Open Joodse Huizen" dagen plaats, georganiseerd
door het Joods Cultureel Kwartier en waarbij landelijk de mogelijkheid
bestaat huizen te bezoeken waar het verhaal verteld wordt over zijn
joodse bewoners/verzetsstrijders.
Zie https://jck.nl/nl/page/open-joodse-huizen-huizen-van-verzet-2022
Het gebouw van de synagoge van de LJG in Utrecht was ter gelegenheid daarvan op 1 mei geopend,
11.00, 12.00, 14.00 en 15.00 uur. Op die tijden werden lezingen gehouden over de geschiedenis van
het Joods Weeshuis wat daar in de 2e Wereldoorlog gevestigd was.

Het programma was gratis toegankelijk en de bijeenkomsten duurden maximaal een uur:
Bergstraat 6, 1 mei, 11:00, 12:00 en 13:00 uur (Corrie Huiding)
Magdalenastraat 1A, 1 mei, 11:00 en 12:00 uur (Paul Smid)
Magdalenastraat 1A, 1 mei, 14:00 en 15:00 uur Els Boon en Han Lettinck

Rotsoord 7b, 1 mei, 13:00 en 14:00 uur, Harm Scheltens
Burgemeester Reigerstraat 45, 1 mei, 12:00, 13:00 en 14:00 uur, Danique van Wijk
Neude 11, 1 mei, 14:00, 15:00 en 16:00 uur, Lida en Ineke Heukels
Amaliadwarsstraat 2, 1 mei, 13:00, 14:00 en 15:00 uur, Christa van Hees
Prins Hendriklaan 91, 1 mei, 12:00, 14:00 en 15:00 uur, Evelien Ribbens

4 MEI

ULU MOSKEE 18.00 UUR HERDENKEN EN VERBINDEN
Jongeren met ouderen in gesprek over dodenherdenking en lopen om 19.30 uur mee
naar de herdenking in het Majellapark

In een intensieve bijeenkomst werd op 4 mei ruim voor 30 jongeren een bijeenkomst gehouden voor
jongeren vanuit alle religieuze stromingen. Doel was samen stil te staan bij de Dodenherdenking en
samen de dag af te sluiten bij een monument te lopen en voor de twee minuten stilte. In de
bijeenkomst werd ook stil gestaan over de rol van strijders uit andere geloven, mn Moslims in
Frankrijk en Hindoes in Engeland. Er was veel aandacht voor vrede, vrijheid en veiligheid. De heer
Hassan Barzizaoua van stichting Lisaan zorgde voor de gesprekken en informatie. De jongeren waren
zeer betrokken en hebben veel informatie opgenomen.
In de avond liep iedereen mee naar de Kerk aan de Kanaalstraat, daar werd door de wethouder van
Utrecht stil gestaan bij de vele doden in de Tweede wereldoorlog. Ook een jongere vanuit stichting
Asha die eerder met een oudere Joodse dame had gesproken over de Tweede Wereldoorlog voerde
het woord. Bij hem maakte alles een bijzondere indruk. Voor hem was het duidelijk: “nooit meer
oorlog”. De vragen die aanbod kwamen waren:
• Waarom staan we stil bij de dodenherdenking en participeren we in de dodenherdenking?
• Wie of wat moeten we herdenken bij de dodenherdenking?
• Passen de Maghrebijnse (koloniale) soldaten in de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog? Wat was hun bijdrage?
Verder werd in quizvorm de Nationale Dodenherdenking doorgenomen. Stellingen:
• Tweede Wereldoorlog was tussen fascistische naties en democratische naties
• Dodenherdenking is een goede gelegenheid om aandacht te vragen voor andere conflicten
en onrecht in de wereld
• Tijdens de Nationale dodenherdenking herdenken we slachtoffers van de tweede
wereldoorlog en latere oorlogen waar ook ter wereld.

De Maghrebijnse militairen hebben bijgedragen aan de strijd tegen nazi-Duitsland 1940-1945
Noord-Afrika heeft het Franse leger 233.000 man geleverd. Marokko heeft er in 1942 ruim 77.000
soldaten geleverd op een bevolking van zes miljoen mensen. Het Franse leger had later in Italië een
omvang van 65.000 man, waarvan zeker 40.000 afkomstig waren uit Marokko alleen al. In 1985
ontdekte Mohamed Achahboun dat in het Nederlandse Kapelle-Biezelinge (dorp in Zeeland) 19
Marokkaanse soldaten begraven lagen.
Citaat luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht: ‘Ik ben erachter gekomen dat mijn oudoom
heeft meegevochten tegen de Duitsers. Hij zat bij de Marokkaanse troepen in Italië, Frankrijk en
Duitsland. De betrokkenheid van de Marokkanen tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet zo bekend.
Sinds ik het weet, kijk ik anders tegen 4 en 5 mei aan. Ik heb er altijd bij stil gestaan omdat het zo
hoorde, maar nu had ik opeens ook een persoonlijk verhaal. Er hebben daadwerkelijk
Marokkanen hard gevochten om Europa te bevrijden.’
Wie of wat en waarom moeten we herdenken bij de dodenherdenking?
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Om een stuk vergeten geschiedenis van onder het stof te halen;
Wij maken deel uit van de Nederlandse geschiedenis;
Als wij als Marokkanen de oorlog herdenken, beseffen we dat ook wij onderdeel zijn van
onze Nederlandse samenleving;
De aandacht voor de Maghrebijnse koloniale
bijdrage aan de geallieerde overwinning en
bevrijding van Nederland o.a. beperkt is;
Onze voorouders hebben bijgedragen aan de
bevrijding van Nederland;
Wie of wat en waarom moeten we
herdenken bij de dodenherdenking?
Om trots te kunnen zijn op de
verwezenlijkingen van onze voorouders;
Een brug te slaan tussen verschillende
culturen om zo met wederzijds respect de dialoog met elkaar aan te gaan, begrip voor elkaar
te tonen en communicatie te bevorderen;
Dan pas kan er een einde komen aan de discussie van wij tegen zij;
Slechts weinig mensen weten dat er ook Maghrebijnen in het Franse verzet zaten, of dat de
Noord-Afrikaanse bijdrage aan bevrijding van vele Europese steden was doorslaggevend;
De bereidheid om zich te verdiepen in de ervaringen van anderen kan een gevoel van
onderlinge verbondenheid stimuleren

5 MEI

ULU-MOSKEE 13.00 UUR INFO OVER ISLAM, BEZOEK EN RONDLEIDING

9 MEI

EUROPADAG

OORLOG IN EUROPA – WAT KUNNEN WIJ DOEN? NICOLAIKERK

Het Comité Europadag Utrecht, vanaf dit jaar een werkgroep van het
UPLR, organiseerde op maandag 9 mei 2022 het jaarlijkse Europadag
Symposium. Tijdens dit symposium werd ingegaan op de dieper liggende
oorzaken van het Oekraïens-Russisch conflict en hoe wij als Europese
burgers kunnen bijdragen aan vrede en herstel.
Er waren twee lezingen: De eerste lezing wordt gegeven door de heer D. (Diederik) Kramers, oudredacteur (o.a. ANP, Oekraïne Magazine), oud-functionaris UNHCR en Unicef, momenteel onder
meer consultant bij European Institute of Peace en bestuurslid stichting OpenDoorUkraine.NL. Zijn
lezing ging over de politieke aspecten van het Oekraïens-Russisch conflict en de relatie met Europa.
De tweede lezing wordt gegeven door Ds. K. (Karin) van den Broeke, voormalig preses Protestantse
Kerk (PKN), momenteel onder meer lid uitvoerend comité Wereldraad van Kerken, programmaleider
Kerk in Actie en lid Provinciale Staten van Zeeland (CDA). Haar lezing ging over de kerkhistorische
aspecten van de Oosters-orthodoxe kerken. Verder werd een inspirerende video vertoond van Frans
Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de European
Green Deal. Daarna volgde een paneldiscussie gericht op de toekomst, met de sprekers en aangevuld
met Jeff Fountain (directeur van The Schuman Centre for European Studies), Ruud Maas
(fractievoorzitter VOLT-Utrecht), Jan Jaap van Oosterzee (Team Leader Lobby and Advocacy IKV PAX
Christi), Harmen van der Kolk (projectleider 'Utrechtse Kerken voor Oekraïne' en Ds. Arie Nico
Verheul (Godsdienstwetenschapper, Remonstrants predikant, oprichter en oud-voorzitter UPLR). Een
indrukwekkende bijeenkomst, onder grote belangstelling!
Het symposium wordt muzikaal omlijst door het Utrechts Byzantijns Koor o.l.v. de Oekraïense
dirigente Iryna Yestakhiivna Gorvanko. Houd onze website www.europadagutrecht.nl en onze
Facebookpagina in de gaten https: www.facebook.com/EuropadagUtrecht.
14 MEI RAFAELKERK, ONTMOETING INTERCULTURELE KERKEN EN BUREN IN OVERVECHT
Op zaterdag 14 mei stond de Rafaelkerk open voor een
ontmoeting met alle gemeenschappen die daar hun wekelijkse
diensten houden en de buren rondom de kerk. Van alle
genodigden kwamen de Eritrese gemeenschap, een
vertegenwoordiging van de Macedonische Orthodoxe kerk en
de Surinaamse Antilliaanse kerk en enkele buren dankzij de
rondgebrachte flyer. Na het gebruikelijke kopje koffie/thee
gingen we naar de kerk.
Priester Koos Smits hield een warme welkomst toespraak. Hij
legde uit wat de bedoeling was van deze middag en vertelde
over de gemeenschappen rond de katholieke Rafaelkerk. De
secretaris en de penningmeester gaven ook een mooi beeld
van de geschiedenis van de kerk.

Hierna werd de Eritrese gemeenschap uitgenodigd om iets voor ons te zingen in de eigen taal,
begeleid door de trom. Dit was ontroerend. Later legden een paar jonge meisjes uit dat dat komt
omdat ze vanuit hun hart zingen. “Wij zingen van binnenuit”.
Vervolgens kwam de coördinator van de Macedonische Orthodoxe kerk iets over hun geloof
vertellen. Zij zijn een kleine groep en zijn heel blij hier een plek gevonden te hebben. Na enige
aarzeling kwam de aanwezige priester naar voren om een gebed in de eigen taal te zingen.
Zowel voor de Eritrese als voor de Macedonische groepen is ook de plek waar de viering plaats vindt
heel belangrijk. Dat betekent dat ieder weekend de kerk omgebouwd wordt in de stijl die zij gewend
zijn. Namens een Surinaams- Antilliaanse gemeenschap sprak ook een vertegenwoordigster. Zij hoort
tot de Evangelische kerk, maar zij hebben ook goed contact met de Rafael. Zij sprak een gebed “Onze
Vader” uit in de eigen taal Sranangtongo. Ook een van de buren kwam aan het woord. Zij vertelde
dat ze ieder weekend de verschillende culturele groepen naar de kerk ziet gaan en ze hoort de
gezangen als de ramen open staan. Daar geniet ze van. Tijdens haar verhaal kreeg ze tranen van
emotie.
Na dit officiële gedeelte gingen we naar de tuin van de pastorie. Het was prachtig weer. Er was
drinken en er waren lekkere hapjes. De groep werd goed gemixt zodat we kleine gemengde groepjes
kregen die met elkaar in gesprek gingen. Voor sommigen was dit even wennen, maar al gauw werd
er volop gekletst en gelachten. Het was verrassend hoe open iedereen met elkaar sprak en je merkte
hoe belangrijk men het vond om zo open over je geloof te kunnen praten en te leren van mensen
met een ander geloof. Als je het hebt over ontmoeten en dialoog was deze middag daar een
excellent voorbeeld van. Een heel geslaagde kennismaking.
Soms vraag je je af, wat is het resultaat, behalve en mooie en zinvolle ontmoeting? Wel, korte tijd
later kwam er bericht van de Macedonische gemeenschap die graag blijvend contact zou willen met
de UPLR. En dat is precies de bedoeling van de gemeente Utrecht en de UPLR, zeker in het
jubileumjaar < Utrecht 900 >.
15 MEI STICHTING TAMOUNT: SPORT, SPEL EN BEWEGING VOOR DE JEUGD.

15 MEI DOMKERK Groepsrondleiding met plenaire ontvangst, rondleiding in kleine subgroepen, en
plenaire afsluiting met drankje en iets erbij. 10.00 -12.00 uur of 15.00 -17.00 uur.
15 MEI SRI GANESH MANDIR DE MEERN 10.30 uur – 13.00 uur, Puja.
Lezing en informatie over het Hindoeïsme door de pandit.

21 MEI DOMPLEIN STILTEKRING VOOR OEKRAINE (I.S.M. PAX)

Zaterdag 21 mei was het Europa dag in Oekraïne. Op deze dag wilden de Domkerkgemeente, PAX en
UPLR solidariteit met alle slachtoffers van het geweld in deze oorlog laten zien. Op meerdere plekken
door heel Nederland werden, om 12 uur in de middag, stiltekringen voor vrede georganiseerd. Zo
ook bij ons, op het Domplein. Een stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool
van een gezamenlijke wens of hoop om conflict te stoppen. Ieder werd uitgenodigd om in stilte een
boodschap voor solidariteit en vrede te uiten.
22 MEI

SHRI GANESH MANDIR, BUURTCENTRUM OASE
18.00 uur – 22.00 uur viering Naw Ratri (verering godin Durga),
Informatie over het Hindoeïsme, afsluiting met warme maaltijd.

3 JUNI

PINKSTERMAALTIJD, BUURTHUIS ‘DE NIEUWE JUTTER’

Dit betreft een traditionele maaltijd op de vrijdag voor Pinksteren. Deze traditie is begonnen door
IWEG als antwoord op de jaarlijkse iftarmaaltijd van de Marokkaanse vereniging Tamount, waarvoor
de leden van de St. Gertrudiskerk en de Nicolaikerk altijd werden uitgenodigd en nog steeds worden
uitgenodigd. Er waren 80 deelnemers waaronder bezoekers ban buurthuis De Nieuwe Jutter, leden
van de Nicolaikerk, leden van Tamount en zes vluchtelingen uit Oekraïne met een Nederlandse
begeleider.
De kookploeg bestond uit leden van de Nicolaikerk, bezoekers van het buurthuis en de buurtpastor.

Er werd halal gekookt. De maaltijd werd omlijst door een opening met een korte overweging over de
betekenis van pinsteren in het christelijk geloof en de actuele betekenis van pinsteren in deze tijd
door René Kil en een korte uiteenzetting van het werk van Britt Louse, opbouwwerker in De Nieuwe
Jutter en van Robin de Jong, buurtpastor.

