4

STAD & REGIO

maandag 18 december 2017
UN

FEEST!

Lisa Ruigrok

In de rubriek Feest! bezoeken we besloten
feestjes in de regio. Ook iets te vieren?
Nodig ons uit via un.feest@ad.nl

Kerstviering, maar dan eerder
Multicultureel kerstfeest. Een week te vroeg, maar dat mag de pret niet drukken. De leden van de Cross
Culture-kerk in Nieuwegein vieren de geboorte van Jezus. Met elkaar en door lekker te eten.
an feestelijk gedekte tafels met
een rood kleed kletsen de leden uitgelaten. Het diner is net
afgeruimd en het duurt nog een poos
voor het programma verder gaat.
,,Dat is wel het allerleukste: kletsen
met mensen met een andere achtergrond. Of ze nu uit het buitenland
komen of altijd al in Nederland gewoond hebben. Ook al is iedereen
hier zo verschillend, je voelt je toch
een’’, vertelt Linda Muilwijk. Ze staat
op en drukt haar vinger tegen haar
mond. ,,Ssht, we gaan een loflied zingen in het Congolees en Farsi.’’
Na het lied klapt Elisabet Bareded
in haar handen. Ze draagt voor de gelegenheid haar habesha kemis, een
traditionele Ethiopische jurk die tot
haar enkels loopt en versierd is met
gouden kraaltjes.
,,Kijk, mijn ringen en armband
passen helemaal bij mijn jurk’’, vertelt ze trots, terwijl ze haar handen
uitsteekt. ,,Ik kom net van een feestje
bij het asielzoekerscentrum. Daar
werk ik als tolk. Maar ik wilde deze
viering ook niet missen.’’ Ze heeft
het diner gemist, maar is blij dat ze
de rest van het programma nog mee
kan maken. ,,Je leert veel van elkaar.
Elke maand eten we twee keer samen. Dan neem ik zelfgemaakte injera, een Ethiopische pannenkoek,
mee. Ik laat iets van mijn cultuur
zien en daar krijg je veel voor terug.’’

135 GASTEN
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Wat: Kerstfeest
voor alle culturen.
Wie: Leden van de
Cross Culturekerk.
Gasten: 135.
Nationaliteiten: 21.
Hoogtepunt: Swingen en meezingenmet een Congolees loflied.
Favoriet gerecht:
,,De kalkoen was
top!’’ aldus de Pakistaanse Sana Sameer.

Thuisland
Met zijn beste vrienden zit Tarik aan
een van de tafels achterin de ruimte.
,,Dit is een goede plek, want zo kan ik
de vlag van mijn thuisland Syrië goed
zien. Ik ben trots dat ’ie erbij hangt.’’
Hij wijst naar de twintig vlaggen die
aan het plafond bevestigd zijn en de
nationaliteiten van de leden van de
kerk symboliseren. ,,Het eten
smaakte goed. Ik denk dat het uiteindelijk draait om het samenzijn. Niet
alleen met mijn vrienden aan deze

䊱 De leden van de
Cross Culture-kerk
werden tijdens hun
kerstviering in de
Voorhof vergast op
live-muziek.
FOTO RUUD VOEST

tafel, maar met iedereen in deze
ruimte. Daarom vind ik het ook fijn
om samen te zingen en te bidden.’’

Variant
Sana Sameer loopt voorbij. Ze draagt
net als de Ethiopische Bareded een
traditionele jurk, maar dan een Pakistaanse variant. ,,Het is feest en dan
draag ik mijn allermooiste kleren.
Het voelt goed om dit te dragen.’’
Ze draait een rondje. Ook voor Sa-

meer is dit niet de eerste keer. Vorig
jaar was ze er ook bij. ,,Deze plek betekent veel voor me. Samen met mijn
man ben ik twee jaar geleden naar
Nederland gekomen. De kerk en de
leden hebben eraan bijgedragen dat
ik mijn plek in de maatschappij heb
gevonden. Ik voel me hier thuis.’’
Aan het einde van de avond krijgt
pastoor Theo Vreugdenhil de glimlach niet van zijn gezicht. ,,Iedereen
was zo vrolijk. Dan kan mijn avond

BERGING

ook niet meer stuk. Het deed me heel
veel dat er naast christenen ook nietchristenen mee hebben gedaan aan
het kerstfeest. Uiteindelijk probeer je
toch mensen met elkaar te verbinden. Ik denk dat dat wel gelukt is.’’
Bij de deur zegt hij de leden gedag,
geeft ze een handdruk en een plastic
bekertje. Met warme chocolademelk
in hun hand, verlaten de leden de
ruimte. De feestdagen zijn voor hen
begonnen.
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Sublime FM gaat naar
Werkspoorkathedraal

Ondernemers in actie
voor zieke dorpsgenoot

Brandweer blust brand
in schuur achter woning

Het landelijke radiostation Sublime FM zendt vanaf vandaag
uit vanuit de Werkspoorkathedraal aan de Tractieweg in
Utrecht. Sublime FM, dat vooral
jazzy muziek brengt, verhuist
daar naartoe vanaf het Jaarbeursplein. De zender zond in
2013 ook al eens twee maanden
lang uit vanuit een glazen studio
op station Utrecht Centraal.
In een persbericht laat de directeur van de zender weten dat de
Werkspoorkathedraal een ‘inspirerende nieuwe plek is’, die
ruimte geeft voor verdere groei.
De Werkspoorkathedraal is een
oude bedrijfshal die nu wordt gebruikt als evenementenlocatie.

Drie Bunnikse ondernemers zijn
een actie begonnen om een
zieke dorpsgenoot te helpen.
Nederlandse artsen kunnen niets
doen voor Iris Melssen (23).
Zij heeft de ziekte van Lyme en
heeft al haar hoop nu gevestigd
op stamceltheraphie in Duitsland. Die therapie vergoeden de
verzekeraars niet. Er is 35.000
euro nodig om, aldus de ondernemers ‘Iris weer enige hoop op
een normaal leven te geven’. Zij
organiseren op 31 december een
veiling in Eetcafé de Bank&Co
aan de Dorpsstraat om 15 uur. Er
kan ook worden gegeven via
https://www.doneeractie.nl/rediris-haar-leven/-4832

In een schuur achter een woning
aan de Haraldstraat in Wijk bij
Duurstede ontstond zaterdagavond rond 22.00 uur brand.
De brandweer werd gealarmeerd, en ondertussen probeerde de bewoner ook nog
eens het vuur zelf met blote handen te lijf te gaan.
Omdat hij tijdens die actie zijn
handen brandde, rukte er ook
een ambulance uit.
Via een brandgang kon de
brandweer het vuur benaderen
en met een hogedrukspuit werd
het vuur gedoofd.
Over de oorzaak van de schuurbrand is verder nog niets bekend.

Gloednieuwe auto gaat water in
■ Een splinternieuw Audi is zaterdagmiddag in het water langs
de Louis Armstrongboulevard in de Utrechtse wijk Leidsche
Rijn beland. De oorzaak is onduidelijk, mogelijk gaat het om
een vergeten handrem. De auto is total loss. FOTO 112MEDIAUTRECHT
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