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Het is lang geleden dat wij u via een nieuwsbrief lieten meeleven met het Stiltecentrum in Hoog 
Catharijne. Sommige mensen denken zelfs dat het Stiltecentrum gesloten is. Niets is minder 
waar, zoals wij u met deze goed gevulde nieuwsbrief hopen te laten zien. 
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1. Voorwoord 
 
De temperatuur geeft ons vaak nog weinig lentegevoel, vooral als er een frisse wind door 
Nederland waait. Maar Flora en Fauna voelden het al maanden geleden in de grond en in de 
lucht: het voorjaar is dichtbij. 
Als we goed naar ze kijken en luisteren, kunnen wij de lente misschien ook voelen en ruiken. 
Wij verlangen naar de lente. Zij hebben zich er al lang op voorbereid, op het bloei- en 
broedseizoen, op het grote feest van licht, warmte en nieuw leven dat in aantocht is. Als ze zich 
toen niet hadden voorbereid, hadden ze nu dat juiste moment gemist om het leven door te geven. 
Hier en daar (ook in het "tuintje" van het Stiltecentrum) hoor ik al het gepiep van jonge vogels. 
 
De Bijbel belooft ons ook een groot feest: een bruiloftsfeest. De bruidegom is in aantocht en wij 
worden opgeroepen om ons voor te bereiden, zodat we klaar zijn als hij komt. Het is niet genoeg 
om te hopen, te verlangen en naar hem uit te kijken. 
Natuurlijk gaat het dagelijkse leven gewoon door, maar de feestkleding moet al schoon en 
gestreken klaar hangen, zodat we die gelijk kunnen aantrekken als de grote dag aanbreekt. 
 
Voorbereiden is een kwestie van timing. 
Ben je te vroeg, dan vriezen de tere knopjes dood. 
Ben je te laat, dan is het broedseizoen voorbij. 
In het Stiltecentrum bereiden we ons voor op een verbouwing waaruit we herboren tevoorschijn 
zullen komen. Soms lijkt het of we de verbouwing al in de lucht kunnen voelen. Een dag later 
lijkt ze weer heel ver weg. We bereiden ons voor en terwijl we dat doen, gaat het "dagelijkse 
leven" in het Stiltecentrum gewoon door. 
 
 
2. Verbouwing en zichtbaarheid 
 
In 2018 hebben we vooral hard gewerkt aan de vergroting van de bekendheid en zichtbaarheid 
van het Stiltecentrum. 
Dat varieerde van promotieacties, waarover u verderop kunt lezen, tot - heel eenvoudig - het 
bijwonen van vergaderingen waar we de eigenaar en ondernemers van Hoog Catharijne 
ontmoeten. We zijn bezig om lid te worden van de belangenvereniging Hoog Catharijne; de 
ondernemers zijn tenslotte onze naasten. 
 
Winkelcentrum Hoog Catharijne wordt helemaal gemoderniseerd. Een gedeelte is klaar en heeft 
een hele andere uitstraling gekregen. Het gedeelte van Hoog Catharijne waar het Stiltecentrum 
gevestigd is, komt nog aan de beurt. 
Het Stiltecentrum is geen eigendom van de eigenaar van Hoog Catharijne, maar de uitstraling 
van de winkels en andere gebouwen in het centrum moet natuurlijk wel hetzelfde zijn. Daarom 
wordt op termijn ook het Stiltecentrum verbouwd, maar we weten nog niet wanneer. In de 
afgelopen jaren zijn diverse data genoemd en weer losgelaten. Ook in 2019 komt er geen 
verbouwing, hoorden we kort geleden. Misschien in 2020? 
Begin 2023 moet het hele bouwproject Hoog Catharijne klaar zijn, dus een einddatum hebben 
we. 



Het Stiltecentrum zal volgens de plannen niet verhuizen. De kapel blijft buiten de grote 
verbouwing. De rest van het Stiltecentrum blijft op hetzelfde adres, maar verschuift een paar 
meter en zal qua indeling veranderen. 
De ingang van het Stiltecentrum komt weer meer aan de looproute te liggen; momenteel ligt het 
wat verscholen in een doodlopend gangetje. 
 
Het afgelopen jaar is er om ons heen druk gesloopt en gebouwd. Dat leverde regelmatig geluids- 
en stof-overlast op en maakte het Stiltecentrum soms bijna onzichtbaar en onvindbaar door 
bouwhekken en stofwanden. 
De situatie ter plaatse verandert bijna elke week. Mensen raken gedesoriënteerd door alle 
veranderingen en kunnen ons moeilijker vinden. Aan de andere kant mogen we soms ook 
verdwaalde bezoekers begroeten die "toevallig" (en soms precies op - voor hen - het goede 
moment) het Stiltecentrum vinden en binnenlopen. 
 
In april 2018 stuurden de Utrechtse kerken, individueel of via hun kerkverbanden, een brief naar 
het hoofdkantoor van Klépierre, de eigenaar van Hoog Catharijne, om aandacht te vragen voor 
de moeilijke situatie (met name de onvindbaarheid) waarin het Stiltecentrum terecht was 
gekomen door de verbouwing van het winkelcentrum. Deze brief trok de aandacht van media en 
gemeenteraad. 
Gelukkig besteedt Klépierre nu duidelijk aandacht aan de verwijzingen naar bedrijven en 
kantoren en ook naar het Stiltecentrum. 
 
 
3. Activiteiten 
 
De missie van het Stiltecentrum is nog altijd het zijn van een 
plaats van gebed, bezinning, viering en ontmoeting. Onze 
kernactiviteiten zijn het open houden van de kapel en de 
ontmoetingsruimte, het houden van korte 
middagpauzevieringen en het schenken van koffie, thee en 
aandacht aan onze gasten. "Er zijn voor de ander" is daarbij 
vooral belangrijk: we werken vanuit de presentiebenadering. 
Soms organiseren we een activiteit. 
Aan de reacties van onze bezoekers merken we dat de rust in 
de kapel en de mogelijkheid om te bidden en een kaarsje aan 
te steken, bijzonder worden gewaardeerd. 
Op dit moment is het Stiltecentrum twee dagen in de week 
geopend: op dinsdag en op woensdag. Op die dagen is de 
kapel open van 10:00-15:30 uur en de ontmoetingsruimte van 
12:00-15:30 uur. 
De kapel is ook open op de derde zondag van de maand 
tussen 14:00-16:00 uur. 
 
 
 
 



3a. Promotieactiviteiten 
 
Om de bekendheid van het Stiltecentrum te vergroten, hebben we in 2018 een aantal keer 
meegelift op promotieactiviteiten van Hoog Catharijne. 
In mei was er een modellen-casting voor jongeren. De deelnemers kregen een goodiebag als 
aandenken, een tasje met allerlei producten en kortingsbonnen van de winkels in Hoog 
Catharijne. Wij hebben een bijdrage geleverd aan die goodiebags door middel van een 
informatiefolder en een Stiltecentrum-lichtje. Daarmee bereikten we potentieel een paar honderd 
jongeren (en mogelijk hun ouders). 
Na de zomer verhuisden ongeveer 1500 medewerkers van VodafoneZiggo naar Hoog Catharijne. 
Zij kregen informatiemateriaal over Utrecht en Hoog Catharijne en in dat informatiemateriaal 
kon ons Stiltecentrum natuurlijk niet ontbreken. 
Tijdens een plenaire vergadering van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) gaven 
we een presentatie over het Stiltecentrum, met het aanbod om in de diverse Utrechtse kerken 
onszelf (opnieuw) te komen voorstellen.  
Op 1 december waren we aanwezig op de Adventsmarkt in de pandhof bij de Dom. We deelden 
er een kraam met de (USRK) en Villa Vrede. Heel wat mensen mochten we informeren over de 
(december)activiteiten van het Stiltecentrum. 
 
3b. Zondag-openstelling en Eucharistieviering 
  
In 2018 hebben we onze openingstijden verruimd. Sinds februari is de kapel op de derde zondag 
van de maand open tussen 14:00-16:00 uur voor vrije inloop. 
In de maanden april tot en met september verzorgde priester Van Doorn op deze zondag een 
eucharistieviering om 16:30 uur. 
 
3c. Muziek 
 
In herinnering aan de lunchconcerten die in het verleden werden gegeven willen we de muziek 
graag weer terugbrengen in het Stiltecentrum. 
In 2018 hebben we drie keer een muzikale activiteit gehad en in 2019 twee keer - en er komt nog 
meer aan in 2019. 
- In augustus 2018 trad een viermondig ensemble uit Sint Petersburg op. De kapel zat vol 
mensen die luisterden naar de a capella vertolking van Russisch-Orthodoxe liederen en 
volksliedjes. 
De publiciteit daarvoor heeft ook bekendheid gegeven bij mensen dat het Stiltecentrum nog 
steeds bestaat en open is. 
In januari 2019 was het ensemble terug in Nederland en in het Stiltecentrum. 
- In de vredesweek (in september) gaf onze organist Rinke een concert, waarvoor hij klassieke 
werken had uitgezocht rond het thema vrede in de ruimste zin van het woord. 
- In december vond een mooie workshop plaats over Hebreeuwse muziek onder leiding van een 
Israëlische zangeres. In deze maand van het Licht van Kerst werd in de workshop een duidelijke 
relatie gelegd met het Chanoekafeest, dat toen net voorbij was. We leerden meer over de 
oorsprong en relevantie van dit Joodse lichtfeest en zongen samen Hebreeuwse liederen over het 
licht. Over de oorsprong van het Chanoekafeest kunt u meer lezen in het apocriefe Bijbelboek 
Makkabeeën. 



- Begin april 2019 mochten wij ons laten inspireren door de zang en het verhaal van Paul Hagayi. 
Via onze bovenburen van New Dutch Connections, die jonge vluchtelingen helpt om hun 
(arbeids)plek in onze samenleving te vinden, kwamen we met hem in contact. Paul kwam in 
2013 vanuit Congo naar Nederland. Zijn passie is om God te aanbidden door middel van muziek 
en dit met andere mensen te delen. Hij schrijft eigen liederen en begeleidt zichzelf op gitaar. 
Paul werkt momenteel aan zijn tweede CD. 
- Op 23 april 2019 liet een jonge muziekontwerper ons horen hoe stilte en verstilling klinken. 
Het is een interessant concept dat stilte kan worden weergegeven door geluid. 
Ook liet hij ons meeluisteren met zijn hersengolven. 
 
Er zit nog meer in de planning voor 2019. Zo zijn we in gesprek met de Israëlische zangeres die 
vorig jaar bij ons was, en heeft orgel- en pianotalent Laurens de Man (inmiddels bekend van TV 
en door landelijke pers) aangeboden om een muzikale verpozing te verzorgen. 
De plannen zijn er, het meeste daarvan is nog niet geconcretiseerd. Op onze website vindt u de 
meest actuele informatie. 
 
Wat wel concreet is, is dat u op zondagmiddag 23 juni a.s. van 14:00 uur tot 16:00 uur kunt 
komen luisteren naar, en meezingen met, de zogenaamde opgangspsalmen (120 t/m 134) in vier 
tradities: Joods (synagogaal), Gregoriaans, Anglicaans en Geneefs. Tirtzah Middleton zal een 
inleiding geven op deze psalmen. 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
3d. Gastlocatie 
 
In 2018 en in maart van dit jaar mochten we meerdere groepen studenten ontvangen van de 
Hogeschool Utrecht. Het is inmiddels een traditie geworden dat in onze kapel de 
startbijeenkomst plaatsvindt van hun meerdaagse "retraite" in het kader van de minor 
Filosofie, wereldreligies en spiritualiteit. 
Begin april jl. hebben we zo ook een groep studenten mogen verwelkomen van de Hogeschool 
voor de Kunsten van Utrecht. Ook zij hadden een diepgaande stilte-ervaring. 
 
In 2018 mocht het Stiltecentrum verschillende keren gastlocatie zijn voor activiteiten van de 
USRK, zoals: 
- de gedenkwaardige viering van het 50-jarig bestaan van de USRK. Dit vierden we met 
een oecumenisch ontbijt en een mooie, goed bezochte viering. Daarin werd zowel teruggekeken 
op het werk dat onze Schepper en Vader zo rijk heeft gezegend, alsook vooruitgekeken naar de 
mooie uitdagingen die Hij nog aanbiedt; 
- vergaderingen van het moderamen van de USRK; 
- het verkiezingsgebed in maart 2018 (georganiseerd door de USRK). Wat een zegen om 
zo samen te bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen en om het (toekomstige) 
gemeentebestuur aan God op te dragen! 
 
Op dinsdagavond 12 maart 2019 organiseerde de Utrechtse fractie van de ChristenUnie (CU) in 
het Stiltecentrum een themabijeenkomst over rust en bezinning. Hiermee sloten zij een maand af 
waarin deze fractie extra aandacht had gevraagd van de gemeenteraad voor plaatsen van rust en 
bezinning in de groeiende stad Utrecht. 



3e. Overig 
 
Kerst is een drukke periode, ook in Hoog Catharijne. Om de winkelende mensen een moment 
van rust en bezinning te bieden, was het Stiltecentrum open op de zaterdagmiddag vôôr Kerst. 
In januari van dit jaar, tijdens de Week van gebed voor de eenheid van Christenen, was het 
Stiltecentrum iedere dag van de week open, al was het maar twee uur (op de extra dagen). Elke 
dag was er een korte viering, verzorgd door ons eigen vrijwilligersteam. 
Dit vonden wij zelf zo inspirerend dat we hebben besloten om vaker zo'n "themaweek" te 
houden. 
Van Palmpasen tot en met eerste Paasdag was het Stiltecentrum ook dagelijks open en hebben 
we het verhaal van de glorieuze intocht, via het grote onrecht van de veroordeling van een 
onschuldige, tot de opstanding - de ultieme overwinning en bevrijding - met anderen beleefd. 
Op Goede Vrijdag nam pastoraal werker en Stiltecentrumbestuurslid Gérard Martens ons mee 
langs de zeven kruiswoorden. Dit werd prachtig omlijst met muziek, gespeeld door één van onze 
organisten, Laurens de Man. Het was een indrukwekkende viering. 
De vieringen op de andere dagen hebben we als vrijwilligersteam zelf verzorgd. De verschillende 
stadia van het verhaal hebben we ondersteund met attributen (zoals verschillende kleden over het 
kruis gehangen), en door de inrichting van de kapel aan te passen. Door maar een paar stoelen 
neer te zetten, aan de voet van het kruis, ontstond een intieme sfeer die tot mooie gesprekken 
leidde. 
Op Witte Donderdag konden we het laatste avondmaal aanschouwen in onze nieuwe aanwinst: 
een driedimensionaal schilderij, geschonken door een anonieme gever. 

 
Over een volgende themaweek wordt nagedacht. Misschien haken we daarvoor aan bij de 
Engelse traditie van Prison week (in oktober). 
 



Hoewel ons vrijwilligersteam heel klein is en de openingstijden van het Stiltecentrum daardoor 
beperkt zijn, proberen we toch de kapel zo vaak mogelijk open te hebben. 
Op Hemelvaartsdag is het Stiltecentrum ook extra geopend. We willen dit feest, dat zo 
verbonden is met het Paasfeest, maar dat vaak niet de aandacht krijgt die het verdient, niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. 
 
Tijdens vergaderingen van bestuur of vrijwilligersteam schuiven we graag de pui open, zodat 
mensen de kapel in kunnen. Het is altijd weer bijzonder om te zien dat er steeds weer mensen 
komen, ook op tijden waarop de kapel normaal gesproken niet open is. Soms lijkt het wel alsof 
ze hebben staan wachten totdat ze naar binnen mogen. De kapel, een plaats waar men rust kan 
vinden en waar men God kan vinden, is dus belangrijk in het winkelcentrum. Wat een eer dat wij 
hierin een rol mogen hebben! 
Er zijn gesprekken gaande met PAX en New Dutch Connections (NDC) om te bekijken of we in 
samenwerking de openstelling van de kapel verder kunnen verruimen. 
 
 
4. Visie: kloosterwaarden 
 
Beleidsplan, verbouwing en heropening, financiën - het zijn allemaal omstandigheden die ons 
ertoe aanzetten om na te blijven denken over de toekomst van het Stiltecentrum. 
In 2018 heeft het bestuur de geldende plannen (beleidsplan, zichtbaarheidsplan, 
communicatieplan) geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat zij nog steeds actueel zijn. 
Wel heeft het bestuur visie voor de versterking van de kloosterwaarden binnen het Stiltecentrum. 
De nieuwe inrichting van het verbouwde Stiltecentrum zal hier in de toekomst naar verwachting 
goede mogelijkheden voor bieden. Omdat die inrichting nog niet helemaal duidelijk is, kunnen 
de plannen ook nog niet concreet worden ingevuld. De contouren zijn inmiddels wel duidelijk. In 
het huidige Stiltecentrum proberen we voorzichtig een start te maken door maandthema's aan 
onze bezoekers aan te bieden. 
 
 
5. Fonds Franciscus 
 
In 2018 kregen we een bijdrage uit het Fonds Franciscus. Kansfonds heeft dit fonds ingesteld ter 
ere van zijn 60-jarig bestaan. 
Kansfonds besefte dat veel inloophuizen in Nederland het moeilijk hebben, omdat zij slecht 
kunnen aansluiten bij de projectfinanciering die steeds meer fondsen en subsidieverleners 
hanteren. 
Door middel van geld en andere hulp wil Kansfonds de toekomstbestendigheid van inloophuizen 
bevorderen. 
Wij gebruiken de bijdrage om (samen met drie andere inloophuizen in Utrecht en onder 
(bege)leiding van de Protestantse Diaconie Utrecht) een externe adviseur te laten onderzoeken 
hoe wij onze relevantie kunnen versterken en vergroten. Het eindresultaat van dit traject wordt 
niet een onderzoeksrapport, maar een concrete actie of verandering. 
Het is een spannend en inspirerend proces. 
 
 



6. Bestuur, vrijwilligers en coördinator 
 
Om uiteenlopende redenen namen in 2018 drie bestuursleden afscheid, waaronder de voorzitter. 
Daarmee is het bestuur gehalveerd. Wij zijn dus dringend op zoek naar mensen die het bestuur 
willen versterken en samen met de overige drie leden richting willen geven aan het 
Stiltecentrum. 
De volledige vacature vindt u op onze website: https://www.stiltecentrum.nl/vacatures 
 
Daar vindt u ook onze vrijwilligersvacatures, want ook in het team van gastheren en 
gastvrouwen zijn er wat wisseling geweest. Helaas is het team per saldo gekrompen, waardoor de 
openingstijden onder druk komen te staan. We zijn druk bezig om nieuwe vrijwilligers te vinden 
en hebben daarvoor een nieuw profiel opgesteld. 
Het goede nieuws is dat het team is uitgebreid met een gastheer die viool speelt en ook de 
vieringen muzikaal kan begeleiden. Een 2-in-1-vrijwilliger dus. 
In september zal een nieuwe gastvrouw starten, D.V. 
Tenslotte hebben we een enthousiaste nieuwe communicatievrijwilliger gevonden. 
 
Sinds de zomer van 2017 berust de dagelijkse leiding over het Stiltecentrum bij 
interimcoördinatoren. Hiervoor is gekozen vanwege de ophanden zijnde - en steeds uitgestelde - 
verbouwing. De bedoeling is dat het hernieuwde Stiltecentrum onder leiding komt van een 
nieuwe, vaste coördinator. 
 
 
7. Geplande activiteiten in 2019 
 
De komende maanden zijn in het Stiltecentrum de volgende activiteiten gepland: 
- donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag: extra openstelling Stiltecentrum; 
- zondag 23 juni: gezongen psalmen in vier tradities; 
- 14-18 oktober: themaweek (Stiltecentrum elke dag geopend). 
 
Meer informatie over deze en andere (toekomstige) activiteiten vindt u op onze website 
https://www.stiltecentrum.nl 
 
 
8. Nawoord 
 
Niet alleen in de lente bloeien er bloemen. Voor ieder seizoen heeft God ons groen en bloesem 
gegeven, hoe bevroren of dor onze wereld ook lijkt. Zij vormen het spoor, soms heel subtiel, naar 
de explosie van nieuw leven in de lente. 
Laten we onze ogen goed open houden, dan missen we de groene puntjes aan de schijnbaar dode 
takken niet. 
Gods zegen wens ik u in het nieuwe voorjaar en de komende zomer. 
 
Ilona Welleman (Interim Coördinator) 


