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Ruimte waar het licht kan komen 

wind kan waaien, adem stromen 

ruimte die doet leven. 

 

Stilte waar je God kunt horen 

open hart en open oren 

stilte om te zijn. 

 

Licht waarin wij samen staan 

Geest van God, raak Gij ons aan 

dat wij opengaan. 

 

… 

 

Alleen kunnen wij de weg niet gaan. 

Samen willen we de woorden horen, 

Brood en wijn delen, elkaar ontmoeten en bemoedigen. 

Wij voegen ons in de stroom van mensen, 

op weg naar een wereld van vrede, liefde en gerechtigheid. 

 

Uit: Ruimte waar het licht kan komen 

  



Wie zijn wij? 

Wat de Oecumenische Janskerkgemeente is kunnen we het beste zingen met de eerste regel van 

ons lijflied: ‘ruimte waar het licht kan komen’. Dat geldt voor de geloofsgemeenschap en voor het 

gebouw.  

Oecumenisch komt van ‘oikos’. Dat  betekent ‘huis’. Je thuis is een plek waar je jezelf kunt zijn, wat 

voor achtergrond je ook hebt. Wij vieren samen als protestanten en katholieken. Voorbij de eigen 

grenzen staan we open voor vele richtingen in geloof, gedachten, gender en geschiedenis. We vieren 

de diversiteit, niet vrijblijvend, maar vrij-zinnig, steeds tastend naar de verbinding. Daarbij passend 

hebben onze van elkaar verschillende voorgangers ieder hun eigen inbreng. 

De Janskerk is een eeuwenoude, sober ingerichte, witgepleisterde ruimte. Stralend licht op zonnige 

dagen, stemmig gefilterd als het buiten donker en grijs is. Maar altijd is er dat licht. Vooral in het 

hoogkoor, waar wij de gemeenteleden wekelijks in een kring staan tijdens het breken en delen van 

brood en wijn en/of om samen te bidden voor de nood van de wereld en van wie ons lief zijn.  

Elke zondag is er een viering. Voorbereid door een voorganger en gemeenteleden. Iedereen is 

welkom om haar of zijn stem in te brengen. Behalve de vieringen zijn er andere activiteiten, zoals 

gespreksgroepen,  kerk op schoot, een kinder-verhaalgroep, een tienergroep, Janskoorrepetities, 

meditaties, het creëren van ons blad ‘Wijs’. Soms is er theater, film, dans. Ook zijn er activiteiten van 

Dagelijks Bestuur, de Raad en de werkgroepen die zorgen dat alles reilt en zeilt binnen de gemeente.  

Kerkordelijk zijn wij een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Utrecht, maar onze 

aantrekkingskracht reikt tot ver in de regio. Via wijkgroepen proberen we verbinding in deze 

geografische spreiding te brengen. De lijn met de katholieke traditie wordt o.a. in stand gehouden 

door twee pastores, van wie de aanstelling financieel worden ondersteund door Providebit. 

 

Onze missie 

Wij zijn geïnspireerd door de bijbel en daarmee erfgenamen van de schepping en reizigers op weg 

naar een rechtvaardige wereld waar wijsheid en liefde heersen. Ondertussen zijn wij bewoners op 

onze plek, waar we als gemeenschap oefenen in wijsheid om met elkaar te leven in vrijheid en 

verbondenheid; waar we inspiratie zoeken om verantwoord deel van de schepping te zijn en 

betrokken op onze wereld in nood. Om te leven in vertrouwen, overgave en solidariteit. 

 

Wat goed gaat 

Onze identiteit wordt zichtbaar in onze vieringen. Ze vormen, in samenhang met de Janskerk als 

gebouw, ons sterke punt. (Zie ook boven.) Muziek speelt daarbij een grote, verbindende rol. We 

zingen liederen uit een breed repertoire, van Huub Oosterhuis (en Huijbers/Oomen/Löwenthal) tot 

muziek uit  Taizé en Iona, uit Zangen van Zoeken en Zien, het Nieuwe Liedboek en het Nieuw 

Liedfonds. Deze liederen worden begeleid door professionele musici op orgel of piano. Ons Janskoor 

zingt in 25 vieringen per jaar o.l.v. onze vaste cantor. In andere vieringen begeleiden 

(semi)professionele cantores de gemeentezang. Nieuwe liturgische composities van o.a. Henny 

Vrienten en Mathilde Wantenaar (met en voor ons geschreven) verrijkten onze gemeenschap en de 

kerkmuziek in bredere zin. 



We verbinden geloof en samenleving door actief mensen die het moeilijk hebben te steunen via de 

diaconie. Focuspunten hierbij zijn duurzaamheid, Groene kerk, vluchtelingen en dak- en thuislozen. 

Want wij delen in de nood van de wereld, wij herkennen elkaar in onze kwetsbaarheid en wij kunnen 

niet zonder elkaar als het gaat om de duurzaamheid van onze aarde. 

 

Kerk in de stad 

De Janskerk is een multifunctioneel gebouw dat middenin de samenleving staat. Figuurlijk en 

letterlijk. Want tijdens vieringen gaan de geluiden van de stad niet aan ons voorbij. De bus rijdt langs 

en tijdens nachtelijke vieringen, bijvoorbeeld rond Pasen, hoor je het geroezemoes van stemmen op 

de terrassen. Het hoort erbij: de Janskerk staat niet op een eiland, maar maakt deel uit van de stad.  

 

Met wie we samen werken 

Allereerst met elkaar. Onze gemeenschap functioneert grotendeels als vrijwilligersorganisatie. 

Verder zijn we deel van de PGU en sluiten aan bij hun visie. We participeren in de brede bezinning op 

‘kerk in de stad’, o.a. als lid van de USRK. We dragen bij aan stedelijke diaconale projecten zoals 

Omduw en het Straatpastoraat. Ook zoeken we verbinding met andere vrijzinnige gemeenschappen. 

De Oecumenische Janskerkgemeente is ooit begonnen als studentengemeente. Nog steeds is één 

van ons voorgangers studentenpredikant en voorzitter van het pastoresconvent van het 

Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU). Het begeleiden van en meezoeken met 

studenten naar zin en zijn vinden wij van grote waarde en betekenis. Daarom stellen wij graag onze 

ruimtes ter beschikking van het IPSU en wisselen ervaringen uit.  

 

Focus op vernieuwing 

Wat we goed doen willen we blijven doen. Maar juist om onze missie voortdurend levend te houden 

blijven we zoeken naar en werken aan ruimte voor spirituele verdieping. Zodat we de urgentie blijven 

voelen om vindplaats van God te zijn. Dat betekent het houden van gevarieerde vieringen, het 

uitnodigen van aansprekende gastvoorgangers; activiteiten (mee)organiseren die passen bij de 

leefstijl van de bezoekers van de Oecumenische Janskerkgemeente: hoger opgeleid, roze, groen, 

oecumenisch, cultureel, op zoek naar spirituele groei. Dus naast activiteiten van de diaconie ook 

activiteiten die passen bij de behoeften aan persoonlijke inspiratie.  

Over-all is het  belangrijk om na te denken over hoe we ons organiseren als vrijwilligers. Zo dat 

slagkracht en samenhang in balans blijven. En opdat al onze activiteiten en plannen haalbaar blijven. 

Voor de komende tijd onderscheiden we vier pijlers: 

1. Presentie 

o Fysiek: de Janskerk ligt centraal en is makkelijk vindbaar. Dat nodigt ons uit tot 
openheid en gastvrijheid. Ook voor bezoekers van concerten en lezingen mag 

duidelijk zijn, dat hier een gemeenschap thuis is. Dat moeten wij dus duidelijk 

maken, of het nu is aan bezoekers of aan demonstranten, winkelend publiek en 
toeristen. Het is ook in ons belang dat wij de activiteiten ondersteunen om de 

Janskerk als verhuurlocatie beter te profileren: via actieve bijdragen in de 

Beheercommissie in tijd, en kennis over marketing en beheer.   



o Digitaal: het afgelopen jaar hebben we veel tijd, creativiteit, menskracht en geld 

geïnvesteerd in digitale presentie. We streamen onze vieringen begeleid door de 

werkgroep Beeld en Geluid, die zowel de kwaliteit als de privacy waarborgt. Een 

vervolgstap kan zijn dat deze werkgroep wordt gesplitst is een ‘streamteam’ en een 

redactie, die zich bezint op andere vormen van digitale presentie. Daar willen wij de  

publiciteitscommissie bij betrekken. 

2. Kerk in de stad 

o Stad is voor ons een ruim begrip. Onze binnenstadgemeente strekt zich uit tot ver 

buiten de stad. Die regionale functie maakt deel uit van ons profiel en die willen we 

blijven onderhouden en uitbouwen.  

o Om meer de iconische kerk in de binnenstad te worden die we zijn, zoeken we 

verbinding met anderen om ons heen, zowel christelijk als seculier. We beginnen bij 

de vraag hoe zij ons zien en hopen dat we in en door de ontmoeting meer voor 

elkaar van betekenis kunnen worden. 

o Om onze band met het IPSU in de toekomst te behouden blijven we investeren in 

studenten. Zowel door onze ruimtes voor hen open te stellen, als ervaringen uit te 

wisselen – o.l.v. onze studentenpredikant – en van elkaar te leren. 

o In het verlengde hiervan wordt plaats ingeruimd voor de  jongeren in onze 

gemeente. Zij hebben een grote mate van zelf-organiserend vermogen, waar de 

gevestigde orde veel van kan leren. Wij willen waken om de jongeren te zien als de 

redders van ‘onze kerk’. De leidende vraag moet zijn, wat we voor elkaar kunnen 

betekenen in de zoektocht naar zin.  

3. Muziek 

o Muziek is een belangrijke bron is de Janskerkgemeente. Verstaanbaarheid (in de zin 

van toegankelijkheid) en verbinding met ons levensverhaal zijn daarbij het 

uitgangpunt. Hiertoe kunnen we beschikken over bestaande muziek, van zeer oud 

tot zeer recent. Maar ook het stimuleren en zelf (laten) ontwikkelen van nieuw 

muzikaal materiaal kan een belangrijke bijdrage leveren. Zodat de bron een fontein 

kan worden. Optimale samenwerking tussen musici, pastores en 

voorbereidingsgroepen, participatie van de gemeente en behoud van spontaniteit 

spelen hierin een zeer voorname rol. 

o We willen naar een muziekcultuur waarin ruimte en aandacht is voor wederzijdse 

feedback, waarbij de vrije ruimte wordt bepaald door een lerende cultuur. Dat er 

(nog meer) plezier en voldoening is bij het maken van muziek, het scheppen ervan. 

Uiteindelijk willen we daarmee een bijzondere en eigen plek innemen. Voor onszelf, 

in onze stad maar ook tot ver daarbuiten. Met bestaande muziek én met een eigen 

tekstbron en eigenheid van nieuwe muziek. 

4. Verbinding kerk op zondag – kerk door de week 

o In al onze activiteiten schuilt het verlangen om niet alleen kerk op zondag te zijn, 

maar ook kerk door de week. Onze levensverhalen willen we verbinden met de 

inspiratie die we opdoen bij de vieringen. We willen zorgen dat wat in de viering 

gebeurt en ons zo buitengewoon inspireert en ons dieper integreert met elkaar en 

de samenleving. We zoeken wegen om dit te delen en ons sterker te verbinden met 

elkaar. We denken dat de activiteiten door de week meer kans van slagen en 

deelnemers zullen hebben als we ze beter verbinden met de vieringen en de 

levensverhalen van mensen.  

 



Het bij deze visie behorende uitvoeringplan maken we in samenwerking met het Dagelijks Bestuur, 

de Raad en de Gemeente. 

Elk jaar evalueren we in ons jaarverslag hoe we uitvoering hebben gegeven aan onze plannen.  


