
Uitnodiging voor de Studiedag op zaterdag 4 maart 2023 in de Lutherse Kerk in Utrecht, 
Hamburgerstraat 11. 
 
Met het jaarthema “Spiritualiteit en Blijdschap” op ons vizier hebben we een programma bedacht 
voor de Studiedag rondom Iona. 
 
De Iona Community is een in 1938 op het Schotse eiland Iona gestichte oecumenische gemeenschap. 
De stichter was George MacLeod. Deze gemeenschap zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie 
in deze tijd vorm te geven. 
Het doel van de gemeenschap is: Het gemeenschappelijke leven op te bouwen, door te 
werken aan sociale en politieke verandering, te streven naar vernieuwing van de kerk met nadruk 
op de oecumene, en nieuwe inclusievere benaderingen van eredienst te verkennen en dat alles 
gebaseerd op een geïntegreerd begrip van spiritualiteit. 
Hemelse teksten met beide voeten op de grond, krachtige gebeden met een vleug humor en 
relativering, bijbelse taal met ankers in het alledaagse leven: dat is wat mensen aanspreekt in de 
liturgie van de Iona Community. Belangrijk onderdeel hierin zijn de muziek, de gebeden en de 
liederen. 
 
We hopen dat jullie nieuwsgierig zijn en meer willen leren over Iona, door te luisteren naar Jetty 
Scheurwater en met de gebeden en liederen aan de slag te gaan! 
 
Het programma voor de dag is: 
10.00 uur: Inloop met koffie/thee en ontmoeting 
10.30 uur: Morgengebed 
10.45 uur: Lezing over Iona door Jetty Scheurwater 
12.15 uur: Lunch 
13.30 uur: 2 workshops: Iona liederen en bibliodrama 
14.45 uur: Pauze 
15.15 uur: Terugblik workshops en afsluitend vesper 
 
Jetty Scheurwater is predikante in de Bethlehemkerk in Hilversum. Met een aantal gemeenteleden 
heeft Jetty een pelgrimage naar Iona beleefd. In de Bethlehemkerk worden sinds 2018 ieder jaar een 
aantal vieringen georganiseerd die geïnspireerd zijn door de liturgie van de Iona Community.  
 
U kunt zich voor 1 maart opgeven bij Helena Axler; email: h.v.axler@gmail.com 
De kosten van deze dag bedragen € 15,--, inclusief koffie/thee en lunch. 
Wilt u het bedrag overmaken naar NL29 INGB 0001 1397 33 of bij de ingang afrekenen. 
Heeft u allergieën of een dieet, wilt u dit dan alstublieft aangeven? 
 
Ook introducees, dames én heren, niet leden, dochters en zonen zijn van harte welkom! 
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