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L
Beste parochianen ,

Pinksteren

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft,

vanuit de kracht die Gij het geeft 

Lucas vertelt in zijn boek Handelingen van de Apostelen over een nieuwe start voor 
de gemeenschap van Jezus’ leerlingen na de hemelvaart van Jezus in Jeruzalem. 
Op het pinksterfeest raken ze met een nieuw elan bezield. Lucas spreekt over het 
geluid van wind en over tongen van vuur op de hoofden van de leerlingen; termen 
die in de taal van Israël verwijzen naar de verschijning van God aan Mozes en zijn 
volk op de berg Sinai. Namens de leerlingen spreekt Petrus met enthousiasme over 
wat God door Jezus heeft gedaan. En de toegestroomde menigte mensen uit alle hoeken van de wereld, die voor 
het pinksterfeest in de stad zijn, horen de vissers uit Galilea in hun eigen taal spreken. 
Lucas vertelt dat in korte tijd zich meer dan drieduizend mensen aansloten bij de kring van Jezus’ leerlingen 
(Handelingen 2:41). Het blijft voor ons gissen naar wat er in Jeruzalem precies is gebeurd. Wellicht mogen we het 
zoeken in de sfeer van een kampioensfeest van een voetbalclub waardoor de stad op haar kop staat. Mensen 
worden meegenomen in de feestvreugde waarbij het er niet toe doet wie je bent of waar je vandaan komt: 
mensen vieren met elkaar.

De evangelist Johannes beschrijft het pinksterfeest minder uitbundig. Bij hem vallen Pasen en Pinksteren op 
dezelfde dag. Op de plaats waar de leerlingen van Jezus bij elkaar zijn zitten de deuren op slot uit angst voor 
de buitenwereld. Johannes vertelt over Jezus dat Hij op de  avond van de eerste dag van de week daar bij zijn 
leerlingen komt. Zijn lichaam draagt nog de sporen van het lijden en de dood: de onzalige geschiedenis wordt 
niet verdoezeld. Om geen misverstand te laten bestaan, meldt het evangelie dat Jezus twee keer groet met zijn 
vredeswens: sjalom. Hij reikt de mensen die hun Meester aan zijn lot hebben overgelaten, Hem hebben laten 
stikken, de hand! Hij zet de beslissende stap naar zijn leerlingen en breekt hun angst en benauwdheid. 
Johannes vertelt vervolgens dat Jezus over zijn leerlingen blaast. Hierin kan je een toespeling lezen op het 
scheppingsverhaal uit het boek Genesis, waar God de mens boetseert uit klei en zijn Geest  in de neus van Adam 
blaast. De Verrezene blaast in het gezelschap van zijn leerlingen een nieuw elan, dat hen vrijmoedig naar buiten 
doet treden. …

In het vervolg van zijn boek Handelingen der apostelen beschrijft Lucas wat de Geest bewerkt: het ontstaan van 
de kerk, een grensoverschrijdende gemeenschap, bestaande uit joden en heidenen, mannen en vrouwen, waar 
geen mens gebrek heeft en niemand meer aan kwalen lijdt. De gemeenschap van Jezus’ volgelingen is heilzaam 
voor de omgeving; mensen worden volgens Lucas beter van de kerk. 

De vitaliteit die Lucas beschrijft is bij ons vaak zoek. Soms ruik je in de kerk  bij wijze van spreken 
het oude stof. We hebben ons genesteld in het vertrouwde en in bepaalde zekerheden. Bij ons, 

weten we niet echt raad met de buitenwereld. Ik herinner me het gezegde van een oude 
monnik die stelt dat de kerk alleen maar kan bestaan als zij mensen beter maakt. Hoe dragen 
wij daar aan bij? Ik wens ons toe dat de Geest ons raakt; het beste in ons wakker maakt en ons 
leert met wijsheid en liefde voor mensen te leven. 

Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker 
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T- Door Nol van Beek -

“Taal doet meer” is in 1985 opgericht 

onder de naam Interkerkelijke 

Stichting Kerken en Buitenlanders 

(ISKB), als initiatief van een aantal 

Utrechtse kerken. Missie bij de 

oprichting was te werken aan een 

laagdrempelige en duurzame ont- 

moeting tussen Nederlandse Utrecht-

ers en Utrechters die van oorsprong 

niet Nederlands zijn, met als doel te 

komen tot meer kennis van elkaar en 

wederzijds begrip en respect. 

In de loop der jaren heeft de 

organisatie zich ontwikkeld tot een 

professionele vrijwilligersorganisatie. 

De Utrechtse kerken zijn nog 

altijd een belangrijke samenwerkings-

partner. Daarnaast is de organisatie 

in de loop der jaren met veel 

verschillende organisaties gaan 

samenwerken. Denk aan de lokale 

welzijnsorganisaties, bibliotheken, mi- 

grantenorganisaties, onderwijsinstel-

lingen en het Utrechtse bedrijfs-leven. 

Bij de start richtte het werk van de 

ISKB zich vooral op ontmoeting 

met en taalondersteuning aan 

migrantenvrouwen. In de jaren 

tachtig kwamen zij in het kader 

van gezinshereniging naar Utrecht, 

vooral afkomstig uit Marokko 

en Turkije. Na verloop van tijd 

werden in toenemende mate ook 

mannen bereikt. Inmiddels komen 

onze cursisten uit meer dan 20 

verschillende landen en variëren zij in 

leeftijd van 18 tot 84 jaar. 

Vanaf 2007 richten de activiteiten 

zich ook op jongeren. In dat jaar ging 

het project School’s cool Utrecht van 

start, dat zich richt op een goede 

start van aandachtsjongeren in het 

Voortgezet Onderwijs. 

Vanaf de start is vrijwillige inzet van 

Utrechters voor elkaar een rode 

draad in het werk van de stichting. En 

het mooie is dat de activiteiten alle 

betrokkenen wat oplevert. Cursisten 

leren de taal en de samenleving 

kennen. Scholieren presteren beter 

op school en zitten beter in hun 

vel. Vrijwilligers verbreden hun 

blikveld, ontwikkelen hun sociale 

vaardigheden en dragen bij aan 

begrip en samenhang binnen de 

Utrechtse samenleving. Omdat het 

leren van de Nederlandse taal een 

rode draad is in ons werk heet de 

organisatie vanaf 1 juni 2013 “Taal 

doet meer”.

De stichting Taal doet meer wil u 

hartelijk danken voor uw gift. 

Meer informatie: 

www.taaldoetmeer.nl

Aan de lokale kerken van onze parochie is verzocht om op zondag 15 juni 2014 een extra collecte 

te houden voor het werk van de stichting  “Taal doet meer” (v/h Stichting Kerken en Buitenlanders). 

Pastores en pastoraatsgroepen ondersteunen de doelstellingen van deze stichting en bevelen 

deze collecte van harte bij u aan.

Taal doet meer
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- Door Adeline Riesselmann -

Bij het Initiatief Domplein draait 

het ook om verborgen schatten. 

Baltus vertelt bevlogen over de 

opgravingen tussen de Domkerk 

en de Domtoren waarbij 2000 

jaar Utrechtse geschiedenis werd 

blootgelegd. Vanaf 2 juni gaat 

DOMunder open: onder de grond 

kan het publiek hier de historie van 

het Domplein ondergaan. 

Baltus: ‘Het project spreekt enorm 

aan. Iedereen die zich er in verdiept, 

wordt enthousiast: de archeologen, 

de aannemer, de bouwvakkers die 

helpen bij het graven, maar ook 

bezoekers en sponsoren. Laag voor 

laag ervaar je wat de geschiedenis 

werkelijk betekent. Hier hebben Ro- 

meinse soldaten, monniken, aartsbis-

schoppen, koningen en keizers gelo-

pen, hier in deze gewelven, op deze 

grond.’ 

Baltus’ betrokkenheid bij Utrecht 

gaat terug tot het jaar 1979 toen hij 

Na zijn studie bleef hij in Utrecht 

werken en raakte uiteindelijk, in 

2004, betrokken bij het initiatief 

Domplein. Baltus had gevonden 

wat hij zocht: een duurzaam project 

van grote betekenis voor Utrecht. 

De verborgen schatten moeten ook 

letterlijk worden genomen: bij het 

graven op het Dompein werd een 

belangrijke vondst gedaan. Een 

groot aantal vroegmiddeleeuwse 

gouden en zilveren munten, 

tremisses, werd tussen het puin 

van de opgravingen gevonden. 

Deze munten uit de zevende eeuw 

werden niet gebruikt om brood of 

iets dergelijks te kopen. Ze dienden 

om ereschulden af  te lossen. Als er 

sprake was van een misdrijf werden 

ze aan de slachtoffers gegeven als 

een vorm van genoegdoening. 

De vroege Utrechtse christenen 

gebruikten de tremisses ook op een 

andere manier: ze legden bij doden 

een munt in de mond. Volgens de 

Romeinse mythologie bracht de 

veerman Charon de overledene 

over de dodenrivier naar het 

hiernamaals. De munten waren dan 

ook voor hem bestemd. Ook onder 

christenen bleef dit gebruik in zwang, 

maar op hun munten stond voor alle 

zekerheid een kruis. Zodat Charon ze 

op de juiste plek in de eeuwigheid 

DOMunder laat mensen van nu 

verbondenheid met mensen van 

lang geleden ervaren en dat is heel 

speciaal. Baltus: ‘We hebben hier 

iets blootgelegd, iets toegankelijk 

gemaakt dat er over 200 jaar nog 

zal zijn. Dat maakt nederig, maar 

ook trots, het is heel bijzonder om 

een schakeltje te mogen zijn in die 

grootse geschiedenis!’

Paul Baltus van het Initiatief Domplein komt binnen met in de hand een bordje met twee 

groot uitgevallen melkchocolade pindarotsjes. Het blijken ‘Verborgen schatten’ te zijn met 

binnenin karamel, een nieuwe creatie van bakkerij Theo Blom uit de Zadelstraat, bekend van 

de chocolade lekkernij ‘het Domtorentje’. 

Verborgen schatten 
op het Domplein
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Paul Baltus
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- Door Linda Lankreijer -

Een half uur vóór de wake komt er 

al een auto aanrijden bij de hekken 

van het detentiecentrum. Het blijkt 

het echtpaar Nel en Binte Koster te 

zijn, namens de kerken van Soest. Ze 

komen al vanaf het begin. Dit keer 

zijn zij aan de beurt om de actie 

te organiseren en een woord te 

zeggen. Niet veel later komen er nog 

een paar auto’s. Uit een daarvan 

stapt het echtpaar Frits en Margreet  

Stuurman. Zij zijn er namens de Raad 

van Kerken uit Zeist. De Kosters en 

Stuurmannen begroeten elkaar 

hartelijk. De hekken van het detentie-

centrum zijn hoog en grijs. Er is een 

korte aanrijroute vanaf de weg naar 

de hekken. Op die route beginnen 

de deelnemers straks hun wake. De 

belangrijkste actie  is het steken van 

bloemen in de hekken.  

Er worden per jaar ongeveer 8.000 

mensen zonder papieren opgepakt 

en vastgezet. De detentie mag ten 

hoogste een half jaar duren. Maar 

in sommige gevallen kan dat met 

nog een jaar worden verlengd. In de 

praktijk is het maximum dus anderhalf 

jaar. Een kwartier voor de wake 

komen er meer mensen, de meeste 

met de auto vanwege de afgelegen 

half vijf staan er zo’n zestig mensen 

aan het begin van de aanrijroute. In 

een stoet gaat het naar de hekken, 

vijfhonderd meter verderop. Een lied 

klinkt: ‘Als alles duister is, ontsteek 

dan een lichtend vuur. Dat nooit 

meer dooft, vuur dat nooit meer 

dooft.’ Het is als het zingen van een 

liefdesliedje. De eerste keer springen 

de tranen je in de ogen. Maar als je 

het vaak genoeg gedaan hebt kun 

je het gewoon zingen en doe je dat 

graag zo goed mogelijk. 

Ieder deel van de wake is over-

wogen. De meegenomen bloemen 

worden bij de hekken neergelegd. 

Juist die staan symbool voor de 

opsluiting. De wakers zetten lichtjes 

bij de bloemen en zingen. Het 

tafereel heeft iets weg van een 

plechtigheid. Maar de kleine Nynke 

over het waarom van de wakes. 

Dat  iemand zomaar opgepakt 

wordt zonder misdaad begaan te 

hebben, zit hem het meest dwars. De 

behandeling daarna liegt er ook niet 

om: de beruchte ‘revisitaties’, bloot 

onderzoek dat extra pijnlijk is voor 

getraumatiseerde vluchtelingen, het

geboeid vervoerd worden - zelfs 

hoogzwangere vrouwen -  terwijl 

dat niet mag en de isoleercellen om 

bijvoorbeeld een hongerstaking te 

breken. In zijn praatje die middag 

vertelt Binte dat de wake in de loop 

van de jaren bijgedragen heeft aan 

enkele successen. ‘Er mogen geen 

kinderen meer in detentie komen. De 

ventilatie is verbeterd zodat er weer 

frisse lucht is in de cellen…’ Hiermee 

houdt Binte zijn toespraak mild en sluit 

hem positief af.  Geraaktheid om het 

lot van de gedetineerden beweegt 

de deelnemers van de wake 

misschien het meest. Thomas (26 jaar) 

werkt bij een energiemaatschappij. 

‘Ik ben geschokt dat wij dit als 

samenleving doen. Anderhalf jaar 

geleden was ik hier voor het eerst.’ 

Nu is hij met zijn vriend Jelmer (26 

jaar, student geneeskunde) naar 

de wake gekomen. Jelmer vindt de 

wake heel mooi. Hij kent het werken 

met ongedocumenteerden van zijn 

stage op de Wallen in Amsterdam. 

‘Maar deze mensen zijn er veel 

slechter aan toe.’ 

‘We shall overcome’
De bloemen sieren inmiddels de 

grijze hekken. Ter afsluiting zingen de 

deelnemers ‘We shall overcome’, 

het lied  van de geweldloze marsen 

van dominee Martin Luther King. Dan 

is de wake afgelopen. Volgende 

maand zullen ze er weer zijn. Voor 

een wake tegen het onrecht dat 

de deelnemers zo slecht kunnen 

verkroppen.  

Meer info: www.wakezeist.nl

De wakes zijn ’s middags, elke eerste 

zondag van de maand.

Geen Villa Vrede, maar Villa Wreedheid. Tenminste gezien door de ogen  van het clubje 

kerkmensen dat elke maand een wake houdt bij detentiecentrum Zeist. Daar zitten vreemdelingen 

zonder papieren, in afwachting van uitzetting. Het is een erfenis van de brand in het uitzetcentrum 

op Schiphol, die elf levens eiste. Bloemen en zang tegen ‘onmenselijk beleid’.

 Detentiecentrum Zeist:

Bloemen tegen onrecht
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Het buurthuis heeft een mooie 
keuken. Het is een prachtige ruimte 
waar iemand zich naar hartenlust zou 
kunnen uitleven in het koken… áls zo 
iemand zich aandient. Hier in de wijk 
hebben wij het geluk gehad dat er 
iemand vrijwillig wilde komen koken. 
Een man zonder werk, en met niet al te 
beste gezondheid. Maar koken was zijn 
hobby. En dat wilde hij wel laten zien. 
Zodoende komt Igor elke maandag 
eten koken. Nu al weer ruim twee jaar. 
Sinds enige tijd ook elke woensdag. Op 
die dagen is er een eetclub ontstaan. 
Mensen kunnen zich opgeven om mee 
te eten. Voor drie euro krijgt iedere 
gast een heerlijke maaltijd, bereid met 

liefde voor het werk. Nou maak ik Igor 
al een tijdje mee, en zie ik dat hij nog 
een andere bijzondere gave heeft. Hij 
slaagt erin mensen uit te nodigen mee 
te eten, die uit zichzelf niet zo makkelijk 

de eerste stap zetten. Igor trof laatst 
een vrouw uit de wijk die weduwe 
geworden was. `Ik wist dat zij Corrie 

ziek. Een paar weken geleden is hij 
overleden. Ik zag haar zitten’, zei Igor, 
en vroeg: hoe gaat het? Zou u het leuk 
vinden om met ons mee te eten? Kom 
gewoon een keertje! Ze hield de boot 
af. Ze zei dat ze thuis nog een restje 
had. En toen zei ik: prima! En als u nou 
wil, kunt u de volgende keer gewoon 
komen hoor, probeert het maar 
een keertje’. Zo nodigde Igor haar 
uit. En hij zei erbij: ‘weet u, ik kan uw 
verdriet niet wegnemen, maar ik kan 
u wel een beetje gezelligheid geven. 
Er gingen twee weken voorbij. ‘Toen 
kwam ze toch ineens. Nu is Corrie niet 
meer weg te slaan. Weet je, zo gaat 
het wel vaker. Want ik praat met de 
mensen die ik overdag ergens zie 

zitten. En dan denk ik: hebben die 
mensen wel gezelligheid? Eten ze 
alleen vanavond? Sommige mensen 
hebben een gevoel van schaamte 
om hier te komen. Alsof ze denken 
dat het alleen voor de armen is of zo. 
Igor woont tegenover het buurthuis. Hij 
kent een hoop mensen in de wijk. Hij 
nodigt hen uit. Dat doet hij heel knap. 
Zo weet hij mensen bijeen te brengen. 
Igor doet mij denken aan de uitspraak 
van Jezus om van zijn leerlingen vissers 
van mensen te maken. Igor is voor 
mij een soort ‘visser van mensen’. Hij 
brengt hen samen. Dat vind ik mooi 
en hoopvol. Het komt niet in de krant, 
maar geloof me: er zijn mensen die dit 
doen, en plekken waar dit gebeurt. 
Daar waait de Geest Die samenbrengt. 

Titus Schlatmann,

Pastoraal werker Buurtpastoraat.
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Een passende vraag voor wie weet 

dat het parochiebestuur al geruime 

tijd werkt aan het borgen van de 

toekomst van de Roomskatholieke 

Kerk in Utrecht Noordwest. Dat de 

vitaliteit van de parochie krachtig 

genoeg is om mee te bewegen 

met wat mensen in de toekomst 

in onze parochie willen vinden. 

We hoeven op zondag in de 

kerk maar om ons heen te kijken, 

elkaar aan te kijken, om te zien 

dat het moment nabij komt dat er 

gaten vallen. Dat de vertrouwde 

steunpilaren die de gemeenschap 

overeind houden om zich heen kijken 

naar opvolgers. Zijn die er dan nog? 

De kleinste gemeenschap die dit 

ervaart is het parochiebestuur zelf. 

Twee jaar geleden moest onze 

secretaris haar functie neerleggen 

vanwege de te druk geworden 

combinatie van gezin en werk. Er 

heeft zich nog altijd geen opvolger 

gemeld. Een half jaar geleden gaf 

ook de penningmeester aan dat hij 

prioriteit moest gaan geven aan zijn 

groeiende onderneming. Ook voor 

hem heeft zich nog geen opvolger 

gemeld. Hoe toekomstbestendig, 

hoe vitaal zijn we, als we al geen 

bestuur meer kunnen bemensen?

 

Begin 2013 maakten parochie-

bestuur, pastoresteam en locatie-

raadsleden samen een voorstelling 

van onze parochie in 2023. We 

wilden daarmee een “verlangen” 

uitdrukken naar wat en hoe we als 

parochie in de toekomst willen zijn. 

Een verlangen waar je met elkaar 

naar toe kunt werken, dat je energie 

geeft om ook moeilijke keuzes op 

weg daar naar toe met elkaar te 

maken. Vanuit wat er was en wat 

er is zijn die keuzes haast niet te 

maken. Bijna altijd gaat het dan om 

verlies van wat altijd van waarde 

was. Als diezelfde keuzes voorliggen 

om een verlangen te bereiken dat 

minstens van zoveel  waarde is als 

dat wat er was of is, dan voelt het 

minder als verlies maar meer als 

bouwen. Toen we die voorstelling 

in de NicolaasMonicakerk voor-

legden aan een druk bezochte 

parochiebijeenkomst, bleek zo ver 

vooruitkijken voor velen niet goed 

hanteerbaar. De zorg om het heden, 

om wat er (nog) is, belemmert dikwijls 

een open blik op de toekomst. 

In de gesprekken die het bestuur 

dit voorjaar met de locale ge-

loofsgemeenschappen heeft ge-

voerd over een mogelijke stap 

op weg naar die toekomst, bleek 

opnieuw de angst om te verliezen 

de boventoon in het gesprek te zijn. 

Het bestuur heeft goed gehoord 

hoe belangrijk nabijheid is binnen de 

geloofsgemeenschappen. De nabij-

heid van een plek om te vieren, van 

de mensen die daar bijeen komen, 

die je vertrouwd zijn, ook in je eigen 

woonomgeving, de nabijheid van 

de mensen voor wie je als vrijwilliger 

bijdraagt aan het in stand houden 

van die geloofsgemeenschap. Dat 

doe je niet voor mensen die je vreemd 

zijn. We hebben goed gehoord hoe 

mensen aangeven geen lid meer 

te willen worden van een nieuwe 

gemeenschap, minder nabij, minder 

vertrouwd. Hoe ook vrijwilligers 

aangeven dat niet meer op te zullen 

brengen. In het parochiebestuur 

zitten ook vertegenwoordigers 

uit die gemeenschappen, verte-

genwoordigers die ook in die 

gemeenschappen veel werk 

verzetten. Zij begrijpen de zorg van 

al die parochianen om het behoud 

van hun eigen geloofsgemeenschap 

daarom heel goed. Dat zelfde  

parochiebestuur is echter in belang- 

rijke mate verantwoordelijk voor 

de toekomst van een vitale 

roomskatholieke gemeenschap die  

mensen weet te prikkelen en uit 

te nodigen om deel te nemen. 

Die vitaliteit is dan ook meer dan 

al is dat wel een noodzakelijke 

voorwaarde voor een bestendige 

toekomst. Vitaliteit is vooral ook 

duurzaamheid en robuustheid van  

de bemensing van de verschillende 

taken en initiatieven in het 

parochieleven. Vitaal ben je niet 

als dat van de inzet van één 

enthousiaste parochiaan afhangt. 

Om die vitaliteit te hervinden zullen 

we toch een nieuwe gemeenschap 

moeten vormen, waarin krachten 

worden gebundeld, waarin energie 

uit “samen doen” ontstaat, waarin 

we ideeën van anderen kunnen 

verwelkomen en verkennen  

en zo verder kunnen groeien. 

Laurens Baas, vice-voorzitter

Van het parochiebestuur:

Hoe gaat het met onze 
toekomst?
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WWat is de verklaring? Het gaat 

om een uitspraak van de Kerk, 

niet om een oordeel van God. 

Na diepgaand onderzoek door 

vaststelling van wonderbaarlijke 

gebedsverhoring(en), spreekt de 

paus namens de Kerk een plechtige 

verklaring uit.

Wat is de heiligheid? Dat is geen 

universele onfeilbaarheid en geen 

absolute zondeloosheid. Want alleen 

God is onfeilbaar, en alleen Maria 

is zonder zonde.  De heiligheid van 

heiligen betekent: Wij mogen om 

hun voorspraak bidden. Wij mogen 

hun geschriften bestuderen. Wij 

mogen hun daden navolgen. Opdat 

ook wij heilig worden, en vervuld van 

de Heilige Geest van Jezus Christus, 

op weg naar de hemelse Vader. 

Johannes  XXXIII
Angelo Roncalli was paus van 1958 tot 

1963. Hij riep het Tweede Vaticaans 

Concilie bijeen (1962 – 1965) om 

de Kerk ‘bij de tijd te brengen’. 

Dat was een historische daad. Zijn 

heiligheid klinkt ook in de bijnaam 

‘goede paus’. Hij was een warme 

persoonlijkheid. Zijn evangelische 

bescheidenheid en humor trokken 

vele mensen aan. Zijn aandacht 

ging uit naar ‘alle mensen van 

goede wil’. In zijn encycliek Pacem 

in Terris riep hij de mensheid op tot 

vrede, gebaseerd op waarheid en 

gerechtigheid, vrijheid en liefde.

Johannes Paulus  II
Karol Wojtyla was paus van 1978 

tot 2005. In 1981 overleefde hij 

een aanslag. In 1984 startte hij in 

Rome de Wereldjongerendagen, 

sindsdien inspireerde hij miljoenen 

jonge mensen om Christus na te 

volgen. Onvermoeibaar reisde hij 

de wereld over om het Evangelie te 

verkondigen, in ruim honderd landen, 

in duizenden parochies. Door zijn 

Poolse reizen bracht hij een dodelijke 

slag toe aan het communisme. 

Tijdens zijn slopende ziekte legde hij 

getuigenis af van de onschendbare 

waardigheid van de mens. Zijn grote 

steun was de heilige Maagd Maria. 

Koos Smits, priester Ludgerusparochie

Paus Franciscus heeft op de 2e Zondag van Pasen, in aanwezigheid van emeritus-paus Benedictus 

XVI,  twee van zijn voorgangers heilig verklaard: Johannes XXIII en Johannes Paulus II. 

Bij de heiligverklaring van 

de pausen Johannes XXIII 

en Johannes Paulus II

Gebed

Heilige Johannes XXIII en 

Johannes Paulus II, help ons om 

de kerk van nu en de wereld 

van vandaag te inspireren naar 

uw beider voorbeeld. Laat alle 

mensen, bijzonder de jongeren, 

de liefde ontdekken van Jezus 

Christus en hun leven aan Hem en 

Zijn Evangelie toewijden. 
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- Door Zinzi Rozema -

Het goede doel van dit jaar was de 

Stichting Hopeful Children Center. 

Deze stichting opereert in een van 

de armste gebieden van Cambodja, 

in de provincie Takeo. De focus 

ligt op vier millenniumdoelen, 

waaronder:  “In 2015 gaan 

alle jongens en meisjes naar 

school”. Brigitte Mulder, de 

dochter van de voorzitter van 

de stichting, zat in 2008 nog 

op het Gregorius College. 

Toen is er ook geld ingezameld 

voor deze stichting. Met 

onder andere dat geld is 

toen een schoolgebouw 

neergezet. Het geld dat met 

de huidige Vastenactie wordt 

ingezameld, zal worden 

geïnvesteerd in de bouw van een 

multifunctionele bibliotheek. 

In de weken naar Pasen werd 

iedereen geïnformeerd over het 

goede doel en werden er, soms 

ludieke, activiteiten bedacht 

door verschillende klassen. In de 

mentorlessen werd stil gestaan bij 

de situatie in Cambodja en werden 

leerlingen zich bewust van de grote 

verschillen tussen het leven en de 

kansen die men hier en daar heeft. 

Er werden meer dan 1000 rozen 

verkocht voor dit goede doel.  Alle 

eerste- en tweedeklassers deden mee 

aan de sponsorloop op donderdag 

17 april in park Lepelenburg. Daarna 

was er op de locatie op de van 

Asch van Wijckkade een gezellige 

drukte. Er waren leuke activiteiten 

georganiseerd. Voor de school 

stonden de leerlingen in de rij om 

sponzen te gooien. Het sumo-

worstelen trok veel publiek, net als de 

aangekleed computerlokaal. Of het 

Hans&Grietje lokaal, waarvan je 

de zoetigheid al op de gang rook 

en waarin iedereen in het roze was 

gekleed. En dan alle lekkernijen die 

te koop werden aangeboden, die 

de leerlingen zelf hadden gemaakt! 

De verschillende “raad hoeveel ...” 

of raad “hoe zwaar” wedstrijden 

waren ook populair. De tosti’s in de 

warme broodjes over de toonbank 

en de schoolband zorgde voor een 

gezellige muzikale omlijsting van 

het geheel. En in Galgenwaard 

streden de leerlingenvoetbalteams 

tegen het docententeam. Tijdens 

een veiling was de aula steeds 

goed gevuld met geïnteresseerde 

bedragen geboden. Er is voor 

700 euro geveild! 

De totale opbrengst is nog niet 

bekend, omdat het na Pasen 

gelijk vakantie was en de 

leerlingen moeten nog langs 

hun sponsoren om het geld op 

te halen. Los van de opbrengst 

voor het goede doel levert de 

Vastenactie elk jaar ook andere 

winst op. Want dan toont deze 

’jeugd-van-tegenwoordig’ zich 

betrokken bij wat er in andere delen 

van de wereld gaande is. Juist in 

deze tijd, waarin men soms geneigd 

is deze  jongeren weg te zetten als 

egocentrisch, weinig geëngageerd 

en vooral geïnteresseerd in hun 

eigen smartphone, facebook- en 

twitteraccount, is het belangrijk om 

eens een ander beeld neer te zetten. 

Samen iets groots bereiken weegt 

dan veel zwaarder dan ikke ikke ikke. 

www.hopefulchildrencenter.org

Foto’s Carola Käller

Het Gregorius College organiseert elk jaar een Vastenactie. Het is een van de dingen waarin de 

katholieke identiteit van de school duidelijk vorm krijgt en waar we ook veel belang aan hechten. 

Een impressie van een docent, tevens parochiaan van de St. Ludgerus. 

Scholieren helpen scholieren:

Leerlingen van het Gregorius College 

helpen scholieren in Cambodja
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I- Door Armand Heijnen -

“Ik kan me goed binden”, zegt pastor 

Koos op een gegeven moment tijdens 

ons interview in de pastorie van de 

Antoniuskerk, waar we elkaar na de 

viering op Witte Donderdag treffen. 

“Maar ik kan ook goed loslaten. Ik 

ben vaak verhuisd, heb veel van de 

wereld gezien.” Daarmee geeft hij al 

iets prijs van de zoektocht die hij in 

zijn leven doorlopen heeft.

“Mijn oudste broer, een kloosterling, 

nodigde mij als jongetje uit voor de 

zogeheten TOM-dagen op een klein 

seminarie; je kon daar dan drie dagen 

van de zomervakantie verblijven. 

Ik vond het daar goed, ik hield van 

leren en je kon er sporten en ik kon er 

mijn grote hobby beoefenen: piano, 

en later ook nog orgel … Dus toen ik 

na de lagere school moest kiezen, 

ben ik vol overtuiging naar het klein-

seminarie gegaan.”

Roerig
Op 18-jarige leeftijd volgde 

het noviciaat, als instap in het 

kloosterleven, waarna een studie 

theologie in Nijmegen zou volgen. 

Maar opeens was die route niet 

meer zo vanzelfsprekend. “Het 

was 1969 en bijzonder roerig in de 

Rooms-Katholieke kerk. Dat gedoe 

en gediscussieer waren niet aan 

mij besteed, ik voelde me meer 

mysticus. Ik verliet het seminarie en 

ging op kamers, werd lid van een 

jongerenkoor, studeerde aan de 

universiteit, bezocht popconcerten, 

deed aan yoga en meditatie. En 

weg was het priesterideaal. Maar ... ik 

bleef op zoek naar de liefde van mijn 

leven. Als Jezus het niet is, wie dan 

wel? Achteraf begreep ik, waarom 

ik het nooit bij iemand helemaal kon 

vinden.” 

De theologie rondde Koos af met 

een doctoraalstudie wereldgods-

diensten. In 1971 solliciteerde hij 

op het Thomas à Kempiscollege te 

Arnhem, waar hij met veel plezier 

vier jaar les gaf. Maar nog steeds 

was hij zoekende: “Wat doe ik met 

mijn leven? Ik wilde ontdekken, zocht 

avontuur…”

Dus klopte hij aan bij de Nederlandse 

Missieraad, die hem naar een 

ontwikkelingsland zou kunnen 

uitzenden. Hij hoopte op India, want 

dat sloot aan bij zijn belangstelling 

voor wereldgodsdiensten, voor 

meditatie en yoga. Maar het werd 

Papoea Nieuw Guinea, waar hij 

aan de slag kon als leraar op een 

katechistenschool. “Ik heb daar zes 

jaar gewerkt, leerde goed het Pidgin-

Engels en maakte zo veel contact 

met de mensen. Ik heb er geleerd 

dat, als je je aanpast, je overal mee 

kunt doen.”

Hoe dan ook: Koos kwam in een 

kerk zoals hij die van vroeger kende, 

niet de revolutionaire kerk van 

Nederland, maar de wereldkerk. Tot 

van St. Franciscus, en die maakte 

geweldig veel indruk op me. De 

totale toewijding van de heilige aan 

Christus sprak me enorm aan, daarin 

vond ik de liefde van mijn leven, mijn 

inspiratie. En het visioen was Christus, 

die sprak vanaf het kruis: ‘Franciscus, 

ga en repareer mijn kerk’. Dat trof 

mij in het hart. Dat wilde ik ook en 

ik voelde: dat moest in Nederland. 

Daar hoopte ik geloof in Christus te 

kunnen opbouwen, bij mijzelf en bij 

anderen.”

Geroepen
Dus keerde hij eind 1982 terug naar 

Nederland, maakte drie weken een 

treinreis door Europa, langs plaatsen 

als Assisi en Lourdes, en kwam 

weer terecht in zijn geboorteplaats 

Koos Smits werd in Rotterdam geboren, de stad van havens, boten en water. Dat is hem zijn 

leven lang bijgebleven: “Toen ik werkzaam was in Twente, veerde ik telkens op als ik per trein 

of auto de IJssel passeerde.” Daar in de Maasstad groeide hij op in een katholiek gezin met vijf 

kinderen. De oudste broer ging hem  voor als priester. Zelf was hij misdienaar in de parochiekerk 

en liet zich daar ontroeren door het H. Hartbeeld. Maar die passie voor Christus is hem niet even 

vanzelfsprekend zijn hele leven bijgebleven. Nu hij in onze Ludgerusparochie als priester zijn 

pastorale werk is begonnen, wil hij graag vertellen over zijn geloof en hoe hij dat door wil geven.

 Pastor Koos Smits:

 Het Leven als Avontuur
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Rotterdam. Daar was toen mgr. 

Simonis bisschop. “Na een kort 

experiment bij de Franciscanen 

adviseerde Simonis mij naar het 

Ariënskonvikt, de priesteropleiding in 

Utrecht,  te gaan. Na een half jaar 

aanvullende vakken, ging ik stage 

lopen in Utrecht, in de parochie 

Overvecht Noord. Dat voelde als 

een nieuw avontuur. Daar heeft mgr. 

De Kok mij in de Blijde Boodschap-

kerk tot diaken gewijd. En zie, 

Overvecht en de wijbisschop kom ik 

nu weer tegen, hier in de Ludgerus. 

Wonderlijk!” 

“Mijn spiritualiteit is eenvoudig. Doe 

wat je kunt en laat het verder over 

aan God. Want ik heb vertrouwen in 

God. Ik weet: elke mens zoekt naar 

geluk, verlangt naar liefde. En God 

is het hoogste geluk en de hoogste 

liefde. Die houding geeft me rust. 

Zo wil ik met de mensen op weg, 

en dat is het. Daarom ben ik zo blij: 

in de Ludgerus ben ik niet pastoor, 

heb ik geen bestuursfunctie. Ik wil 

simpelweg met de mensen werken, 

om te groeien in de relatie met 

Christus en zo dichter te komen bij 

ons hoogste doel: God. Misschien 

kan ik hen helpen die vreugde van 

het geloven te ontdekken.”

Geloven  in  Vrijheid
“Dat geloof hoef ik gelukkig niet af 

te dwingen. Net als een dokter, die 

hoeft de operatie of het medicijn 

ook niet verplicht op te leggen. Wie 

gezond wil worden, kan naar het 

ziekenhuis. Wie God wil vinden, kan 

naar de kerk. Niets hoeft. Geloven 

doe je in vrijheid. Net als liefde:  die 

geef je uit vrije wil. Mensen dwingen 

naar de kerk te gaan helpt niet om 

Christus te beminnen.”

Ten tijde van het Rijke Roomse leven 

leek die dwang wél te helpen, 

althans als je het afmeet aan de 

kerksheid van veel katholieken. Koos: 

“De tijd van het Rijke Roomse leven 

was een andere tijd, een collectieve 

cultuur. Daar hoorde een collectieve 

opvoeding bij in de geest van: ‘Zo 

doen wij dat nu eenmaal’. Maar 

die collectieve cultuur is ingestort, 

er is een persoonlijke cultuur voor in 

de plaats gekomen. Natuurlijk leven 

we nu nog steeds in een cultuur, 

die het materiaal levert waarmee 

je een persoonlijkheid kunt worden. 

Maar in de huidige tijd kan het alleen 

maar een persoonlijk doorleefde 

gelovigheid zijn, uit vrije wil, vanuit 

het hart. God  stijgt uit boven alle 

kerksystemen. Paus, bisschop, 

priester, vader, moeder of leerkracht, 

allemaal kunnen ze bijdragen, maar 

God liefhebben doe je zelf. 

Priester 
Als diaken werd pastor Koos naar 

Vinkeveen gezonden. Daar werkte hij 

veel met jongeren, op scholen en… 

hij deed veel huisbezoek, een praktijk 

die uit het pastoraat een beetje 

was verdwenen maar die hij graag 

terughaalt. In 1986 werd hij door 

kardinaal Simonis priester gewijd. 

In 1988 vond overplaatsing plaats, 

naar Twente. Eerst naar een dorpje, 

toen naar een stad. “Geesteren 

was een hechte gemeenschap van 

zo’n 4000 mensen, waarvan de helft 

regelmatig in de kerk kwam. Dat 

vind je nu zelfs in heel Utrecht niet 

meer. Maar de stad is avontuurlijker. 

Daarom was ik blij, toen ik naar 

Hengelo gezonden werd, nog wel 

naar een basiliek midden in het 

centrum, met alle levendigheid van 

stad, kermis, carnaval, kunstenaars, 

talen, culturen  en religies. Die groots-

heid en variëteit aan mensen, dat 

spreekt me bijzonder aan. Dus ook 

Utrecht. Voor de Kerk, voor de 

samenleving, voor het achterland 

van alle mensen is het zo belangrijk 

dat wij goed communiceren.”

Na Hengelo volgde een kort 

intermezzo in Arnhem, “en nu ben ik 

hier, in Utrecht, met een prachtige 

pastorale opdracht, om als priester 

in liturgie, catechese, oecumene, 

in persoonlijke en culturele 

ontmoetingen in contact te komen 

met vele mensen en met hen op 

weg te gaan naar God. 

Waarlijk, een nieuwe stap in mijn 

levensavontuur . . . ”.

Voor een interview met Koos Smits 

op RTV Utrecht. 

Zie http://www.rtvutrecht.nl/gemist/

uitzending/ustad/u-in-de-wijk-

overvecht/20140429-1810/

 Het Leven als Avontuur
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Yarden biedt u een passend advies en een persoonlijke uitvaart. Bij u in de regio kunt u vertrouwen op de deskundigheid van onze 

uitvaartverzorgers bij Yarden.

Yarden Utrecht  088 9273 610 Algemene informatie:  0800 1292

Melding van overlijden:  0800 8192 www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniekYarden Uitvaartzorg werkt volgens het Keurmerk Uitvaartzorg

Yarden Uitvaartzorg Utrecht

Iedere uitvaart uniek. Yarden
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Antoniuskerk Dominicuskerk Jacobuskerk Josephkerk Nic. Mon. kerk Rafaëlkerk 

zo. 10 uur zo. 10 uur za. 18.30 uur zo. 9.30 uur zo. 10.00 uur za. 19.00 uur

Byz. 10.30 uur zo. 10.30 uur zo. 11.00 uur

Weekendvieringen 
Ludgerusparochie t/m zondag 7 september 2014  1)

WEEKVIERINGEN: Eucharistieviering: Rafaël do. 9.30 | Vespers: wo. 19.00 Antonius (NIET in juni/juli/augustus) | 1e Vrijdag-

viering: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 | Morgengebed Nicolaas-Monica 9.45 : woensdag 11 juni, 16 juli, 

17 september. 

Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 2e en 4e zondag  

(zomers: raadpleeg Ludgerus Actueel)

1) NB update 5-5-2014 ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden; 

2) voor vieringen vanaf deze datum: zie Ludgerus Actueel 

Raadpleeg op  www.sintludgerus.nl de Ludgerus Actueel van lopende week of bel centraal secretariaat 030 – 244 13 19 

voor actuele informatie.

Za. 31 mei   Euch.viering   Euch.viering

Zo. 1 juni Fam. viering Woord/Comm. Euch.viering Woord/Comm. Woord/Comm. Euch.viering

Za. 7 juni   Euch.viering   Euch.viering

Zo. 8 juni  Woord/Comm. Woord/Comm. Euch.viering Woord/Comm. Woord/Comm. Euch.viering

1e Pinksterdag

Ma. 9 juni Byz. Viering     Euch.viering

2e Pinksterdag      

Za. 14 juni   Woord/Comm.   Euch.viering

Zo. 15 juni  Byz. Viering Woord/Comm. Viering in JOS Woord/Comm. Viering in JOS Euch.viering

      Vormsel 2014

Za. 21 juni   Euch.viering   Euch.viering

Zo. 22 juni Viering in DOM Euch.viering Euch.viering Euch.viering Woord/Comm. Euch.viering

Za. 28 juni    Woord/Comm.   Euch.viering

Zo. 29 juni Euch.viering Woord/Comm. Woord/Comm. Euch.viering Woord/Comm. Euch.viering

Za. 5 juli   Euch.viering   Euch.viering

Zo. 6 juli   Woord/Comm. Woord/Comm. Euch.viering Woord/Comm. Woord/Comm. Euch.viering

Za. 12 juli   Euch. viering   Euch. viering

Zo. 13 juli Woord/Comm. Woord/Comm. Euch. viering Woord/Comm. 2) Euch. viering 

Za. 19 juli   Woord/Comm.   Euch. viering

Zo. 20 juli Euch.viering Woord/Comm. Woord/Comm. Viering in JAC Viering in JAC Euch.viering

Za. 26 juli   Woord/Comm.   Euch.viering

Zo. 27 juli Euch.viering Woord/Comm. Woord/Comm. Euch.viering  Euch.viering

Za. 2 aug.   Euch.viering   Euch.viering

Zo. 3 aug.   Woord/Comm. Euch.viering Euch.viering Woord/Comm.  Euch.viering

Za. 9 aug.   Euch.viering   Euch.viering

Zo. 10 aug. Viering in DOM Euch.viering Euch.viering Woord/Comm.  Euch.viering

Za. 16 aug.   Woord/Comm.   Euch. viering

Zo. 17 aug. Byz. Viering Woord/Comm. Viering in NIC Viering in NIC  Euch.viering

Za. 23 aug.   Euch.viering   Euch.viering

Zo. 24 aug.   Woord/Comm. Euch.viering Euch.viering Euch.viering Woord/Comm. Euch.viering

Za. 30 aug.   Woord/Comm.   Euch. viering

Zo. 31 aug. Euch.viering Viering in ANT Woord/Comm. Euch.viering  Euch.viering

Za. 6 sept.   Woord/Comm.   Euch. viering

Zo. 7 sept.   2) Woord/Comm. Woord/Comm. Woord/Comm.  Euch.viering
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St. Antoniuskerk                   
Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht 

Telefoon: 030 – 293 08 79 

Mail: antoniusvanpadua@hotmail.com 

1.  Pilatus zit met Jezus in zijn maag: „die Jezus 

wordt te populair. Straks willen de mensen 

dat hij de koning van het land wordt. En 

wat wordt er dan van mij?”

2. Dan ontmoet hij Kajafas. Ze broeden op 

een gemeen en slecht plan om Jezus uit de 

weg te ruimen: „Ken jij Judas?” „Nee”. „Dat 

is een leerling van Jezus. Hem kunnen we 

gebruiken om van Jezus af te komen”.

3. Jezus is met zijn vrienden aangekomen 

in Jeruzalem. Hij eet me ze. Zijn Laatste 

Avondmaal. „Vrienden, ik word 

verraden...”

4. Na het eten gaat Jezus met zijn vrienden 

naar de Hof van Olijven om te bidden. Zijn 

vrienden zijn in slaap gevallen. Jezus voelt 

zich heel alleen.

5. Dan opeens... Judas! En Soldaten! Judas 

heeft de soldaten gezegd waar ze hem 

gevangen kunnen nemen. Doet doen ze. 

Ze voeren hem af. De vrienden worden 

wakker, maar het is al te laat. 

6. Jezus wordt veroordeeld. Hij sterft aan het 

kruis. En daarna leggen ze hem in het graf. 

De steen van het graf kun je op de foto 

zien. Een pikzwarte dag. Dan zijn er twee 

engelen. Met een rode doos en daarin...

7. ...een brief. Een brief van Jezus. De engel 

leest de brief voor: „Ik ben niet dood, ik 

leef...”, schrijft Jezus. 

8.  Dan zijn er bloemen voor iedereen. Als 

teken van leven. 

9.  En dan, uit het niets, Jezus zelf. Hij laat zijn 

gewonde handen zien. „Zie mijn handen, ik 

leef. Ik leef voor jullie. Maar jullie moeten mij 

helpen. Jullie zijn mijn handen. Doe goed 

voor de mensen om je heen. Dan zal het 

altijd Pasen zijn” .

10. De acteurs en actrices nemen een 

daverend applaus in ontvangst. Daarna 

vertelt pastor Smits wat er later die avond 

gaat gebeuren in de Paaswake. Zalig 

Pasen!

10

61
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9

Fotoverslag van de oecumenische Kinderpaasviering 2014 in de St. Antoniuskerk
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Ouderendag 2014
Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer de 

Ouderendag met zo’n 60 parochianen uit de Joseph 

en de Nicolaas-Monica gevierd. De dag begon 

met een mooie viering waarin Gerrit-Jan Westerveld 

voorging. Daarna hebben we met elkaar gezellig 

kunnen praten onder het genot van een drankje. In 

de middag werd er een heerlijke lunch geserveerd 

met o.a. zelfgemaakte groentesoep. Henny van 

Genechten verzorgde dit keer de muzikale omlijsting. 

Cock van Beek had tot slot een bingo met prachtige 

prijzen georganiseerd. Iedereen had prijs! Rond 

16.00 uur sloot Kitty de dag af en ging ieder met een 

voldaan gevoel weer  huiswaarts.

Goede Week

Met 60 mensen in ons kerkcentrum vierden we 

de Sedermaaltijd. Op Goede Vrijdag stonden 

de Nederlands- en Spaanstalige gemeenschap 

gezamenlijk stil bij het lijden van Jezus aan het kruis. 

We deden dit aan de hand van de 15 staties van het 

verhaal van Elena, slachtoffer van mensenhandel, 

waarmee het onschuldig lijden werd geactualiseerd. 

We willen alle mensen bedanken voor de bloemen 

die ze hebben gebracht om bij het kruis te zetten. Op 

Eerste Paasdag vierden de beide gemeenschappen 

het feest van de Verrijzenis van Jezus op bijzondere 

wijze. Lumen Christi,  Licht van Christus, Luz de Cristo. 

Het Licht van de verrezen Christus doorgeven aan jong 

en oud en laten schijnen in onze dagen betekent, dat 

het verhaal van Elena om een vervolg vraagt. Zou 

het een droom zijn als er een groepje gevormd wordt, 

jong en oud, Nederlands of Spaanstalig, om het werk 

van de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel 

te ondersteunen? Het zou één van de hedendaagse 

verhalen van Christus’ opstanding kunnen zijn. Dan 

klinkt het “Zalig Pasen-Feliz Pascua” verder dan de 

muren van het kerkgebouw. 

(Toos Beentjes, pastoraal werker Spaanstalige parochie)

Culturele zondag 

Op zondag 27 april is de Spaanse gemeenschap 

onder leiding van Armand Leenaers (historicus) de 

binnenstad rondgegaan (op en bij het Domplein). We 

waren met Nederlanders, Colombianen, Peruanen, 

Mexicanen, Dominicanen, Spanjaarden en andere 

Spaanstaligen. Het was een gezellige middag met 

mooi weer. 

Morgengebed in de Nicolaas-Monicakerk
Eén keer per maand is er in de Nicolaas-Monicakerk 

– voorafgaand aan het overleg van pastores en 

pastoraatsgroepen – een morgengebed, waarbij 

iedereen van harte welkom is. 

Aanvang: 9.45 uur. Data: woensdagen 11 juni, 16 juli, 

17 september. 

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht 
Telefoon: 030 – 244 13 19  ma-vr : 9-12 uur
Mail: rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl 

St. Nicolaas-Monicakerk      
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Viering Pinksteren
In verband met de gezamenlijke viering met de 

Overvechtse kerken is de eucharistieviering in de St. 

Rafaëlkerk  op Pinkstermorgen vervroegd. De viering 

begint  dan om 10.30 uur. 

 
Overvechtse kerken vieren Pinksteren 
buiten!
Op 8 juni is het Pinksteren. De kerken in de wijk 

Overvecht gaan het feest dit jaar gezamenlijk in de 

open lucht vieren! Vanaf 11.30 uur is iedereen, van 

jong tot oud, van harte welkom op het grasveld bij 

de St. Rafaëlkerk, tussen de Lichtenberchdreef en de 

Karpathosdreef, om mee te zingen. Het koor van de 

Johannescentrumgemeente en van de Evangelische 

Broedergemeente verlenen hun medewerking, net als 

de muzikanten van het Leger des Heils. 

is wel een collecte waarvan de opbrengst bestemd is 

voor een goed doel. Na de viering is er een picknick. 

Neem uw eigen lekkere broodjes mee, plus een 

paar extra en leverw ze op het terrein in voor een 

gezamenlijke lunch! Bij slecht weer is er onderdak in de 

Johannescentrumgemeente. 

 
Wekelijkse activiteiten Rafaëlkerk
Op dinsdagmiddag, vanaf 14.00 uur, is er een soos in 

de zaal van de kerk. Naast een gezellig praatje kunt u 

daar nu klaverjassen en sjoelen, maar ook voor andere 

tijdsbestedingen staan we open. Op het voorplein van 

de kerk is zelfs een jeu de boule baan aanwezig. We 

zoeken nog iemand met een auto die kan meehelpen 

mensen die niet in staat zijn op eigen gelegenheid te 

komen of slecht ter been zijn, op te halen en/of thuis 

te brengen. Inlichtingen kunt u krijgen bij Ria Kennedy 

of door even op dinsdagmiddag binnen te lopen in de 

zaal. 

Op vrijdagochtend rond 10.30 uur drinken de vrijwilligers 

keer bij aanschuiven, zomaar,  voor de gezelligheid, 

zonder bijbedoeling. U bent van harte welkom. Maar u 

kunt daar ook even binnenlopen als u interesse heeft in 

bloemversiering. Want de mensen die dat doen kunnen 

daar nog wel iemand bij gebruiken.

Opbrengst Sam’s kledinginzameling
Sam’s Kleding actie voor Mensen in Nood heeft dit jaar 

175 kilo kleding opgebracht. Vorig jaar was het 150 kilo. 

Een woord van dank aan iedereen die hieraan heeft 

bijgedragen. Met  de opbrengst worden projecten 

gesteund van ontwikkelingsorganisatie Cordaid 

‘Mensen in Nood’. 

Dit jaar is gekozen voor een preventieproject in het 

zuiden van India. Tweemaal per jaar wordt dit gebied 

geteisterd door overstromingen  en cyclonen. Sam’s 

Kleding actie ondersteunt dit project al drie jaar en nu in  

2014 worden de evacuatiecentra opgeleverd, waar de 

mensen een veilig  heenkomen kunnen vinden. 

 

Samen de missionaire traditie voortzetten
De WNM, de Week van de Nederlandse Missionarissen, 

start op  Hemelvaartsdag 29 mei en duurt tot 8 juni. 

Dan vindt de jaarlijkse Pinksteractie plaats waarbij 

parochianen in heel Nederland een  belangrijke 

bijdrage leveren aan het werk en welzijn van 750  

missionarissen en 40 missionaire werkers, die zich inzetten 

voor  kwetsbare medemensen. 

Elke bijdrage is van wezenlijk belang en daarom wordt 

er een deurcollecte gehouden om de  werkers in het 

veld een hart onder de riem te steken. 

 
Vastenactie
Onze Vastenactie is een doorslaand succes geworden, 

mede door de rijke  giften die wij van onze parochianen 

hebben mogen ontvangen. Door uw bijdrage kan 

de Bijbel nu in het Koerdisch gedrukt worden voor de  

Christenen in Irak. De totale opbrengst is € 1674,96 - 

waarvoor onze  hartelijke dank.

Schoonmaak voor Pasen
Om met de paasdagen een schone kerk te hebben 

was er een oproep gedaan om daarbij te helpen. En 

die bleek niet aan dovemans oren gericht. In totaal zijn 

we met 12 mensen bezig geweest. En dan blijkt dat vele 

handen licht werk leveren. Het was niet alleen nuttig, 

maar ook gezellig, zowel tijdens het werk als bij het 

St. Rafaëlkerk                                      
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht 
Telefoon: 030 – 261 12 52  ma-vr : 10-12 uur 
Mail: secretariaat@sint-rafael.nl 
Website: www.sint-rafael.nl 
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er een aantal aanwezig waren. De namen van 

Marianne, Bep, Ingrid, Ans, Agnes, Bert, Kees.

Wel en Wee
Op leeftijd, maar toch nog vrij onverwacht, zijn in de 

afgelopen periode twee van onze trouwe kerkgangers 

uit ons midden verdwenen:

Hennie Rasink, geboren 25 april 1928, overleden 6 

april 2014  en Kees Miltenburg, geboren 20 april 1930, 

overleden 24 april 2014. Zij worden gemist.

22 juni 2014: Dominicaans bezoek in 
Dominicus en Antonius
Als geloofsgemeenschap die in de dominicaanse 

traditie staat, hebben wij regelmatig contact met 

verwante geloofsgemeenschappen, onder andere 

over de vraag hoe je het dominicaanse levend kunt 

houden terwijl je geen dominicaanse parochie meer 

bent. We gaan ook bij elkaar op bezoek. Op 22 

juni komen vertegenwoordigers van de voormalige 

dominicaanse parochies op bezoek in de Dominicus 

en de Antonius. Na de gezamenlijke viering om 10.00 

uur, waarin Jozef Essing o.p. voorgaat en waarbij 

natuurlijk alle Ludgerusparochianen welkom zijn, 

volgt een presentatie over de activiteiten in de 

Dominicus. Na de pauze met borrel gaat het over 

de toekomst van de dominicaanse beweging en 

de Dominicusgeloofsgemeenschap zelf. Er wordt 

gezamenlijk wat gegeten en daarna lopen we door 

park Oog in Al naar de Antonius, waar we meedoen 

met hun interculturele en interreligieuze zomerfeest (zie 

daarvoor Agenda algemeen).

6 juli 2014: Dominicuspicknick
Na de viering van 10.00 uur is de jaarlijkse picknick op 

het kerkplein (bij slecht weer binnen). De deelnemers 

wordt verzocht allemaal iets mee te nemen en dat 

door te geven via info@dominicuskerkutrecht.nl of per 

tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Koningsdag 2014
Op Koningsdag was het groot feest in Oog in Al. 

Zoals ieder jaar had de Scouting kinderspelletjes 

georganiseerd en de Oranje- en wijkvereniging een 

enorme (kinder)vrijmarkt, waar duizenden mensen 

op af kwamen. Op het terras op het kerkplein kon 

iedereen wat drinken en luisteren naar een band. 

Natuurlijk deden wij als Dominicus zelf ook mee en 

stonden de kerkdeuren wijd open. In de kerk was een 

Wijde Doelen en in een kraam aan de straat werden 

kaarsen verkocht uit De Loef. Op beide locaties, 

onderdeel van de Stichting Reinaerde, werken 

mensen met een verstandelijke beperking. Het werk 

van de kunstenaars van De Wijde Doelen wordt vaak 

geëxposeerd. Voor meer informatie over deze outsider 

art, zie www.wijdedoelen.nl.

 

Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Telefoon: 030 – 293 52 45 | ma-vr : 9-12 uur
Mail: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl 
Website: www.dominicuskerkutrecht.nl

St. Dominicuskerk                   
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Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht 

Telefoon: 030 – 271 93 93  ma, di, vr : 14-16 uur

Mail: draaiwegkerk@planet.nl  

St. Josephkerk                   

De toekomst van de Joseph
In april is er veel gediscussieerd in de Joseph over 

de toekomst, vooral naar aanleiding van het 

voorgenomen besluit van het Ludgerus bestuur om 

vanaf 2015 de liturgievieringen te concentreren in 2 

kerken: de Antonius en de Rafael. De emoties liepen 

soms hoog op, op die 9e april. De indruk kon die 

avond makkelijk ontstaan dat er geen geschiedenis 

was in deze discussie. Dat is geenszins het geval. Er 

ligt de “gebouwennota”, er liggen enkele nota’s 

van Gerard Groener in opdracht van de pastores 

alleen niet zo uit die avond. In Vijf jaar vooruitzien 

in de Joseph gemeenschap (2011) en Eindrapport 

draagkracht van de geloofsgemeenschappen (2012) 

van Gerard Groener wees hij op de pluspunten van 

de Joseph (denk alleen al maar aan de geweldige 

akoestiek), de kansen, maar ook de te voorziene 

moeilijkheden binnen pakweg 5 jaar (vanaf 2011): 

vergrijzing en afname in ledental van het koor en 

vrijwilligers, hoge belasting van de koster(s), afname 

bezoekgroep parochianen, van kinderen en hun 

situatie van de Ludgeruskerken in het oog en ook 

die is niet rooskleurig. Die door Gerard geschetste 

ontwikkelingen gaan eigenlijk sneller dan verwacht. 

Het was lang geleden dat er zo veel belangstelling 

was voor een parochieavond in de Joseph. Veel 

mensen moeten het idee hebben gehad dat het 

vanavond er op of er onder zou zijn. Dit werd toch 

weer wat afgezwakt door het bestuur (Laurens Baas, 

Jan van Kuik en Joop Schwartz). De grootste zorg van 

de aanwezigen betrof het afhaken van gelovigen 

als er geen kerk meer in de wijk is. De Joseph werd 

afgezet tegen de Best Life Church in Zuilen  waar 

nog wél gezinnen en jongeren komen. Hier gaat 

het echter om een totaal ander vorm van kerk-zijn. 

Let alleen eens op hun woordkeuzes: “summertime, 

challenges, genieten, relationship”. Sommigen willen 

de uitdaging aangaan, met evangelisatie, deur-aan-

deur gesprekken en vooral ook door mensen mee te 

nemen naar vieringen. Zij zijn er vast van overtuigd dat 

quitte gaan spelen in de komende jaren. Het bestuur 

was daar duidelijk sceptisch over. Er kwam vanuit de 

achterban een interessant voorstel om de kerk, die 

moeilijk verkoopbaar is, in ieder geval 2 weken per 

maand open te houden én een voorstel om 3 kerken 

open te houden, het eucharistisch centrum en één 

kerk per cluster. De locatieraad en de pastoraatgroep 

zoeken naar mogelijkheden om het gebouw integraal 

te behouden. Herbestemming behoort daarbij zeker 

tot de mogelijkheden (waarbij overdracht aan een 

andere kerkelijke groep of religieuze beweging verre 

de voorkeur geniet) én naar mogelijkheden om de 

gemeenschap vast te houden.

Charles Vrencken

DE NIEUWE DOMINICUS

Op donderdag 12 juni, van 20.00-21.30 uur, is de 

laatste begeleide meditatie van dit seizoen. Na de 

zomer begint een nieuwe serie begeleide meditatie. U 

kunt zich daar nu al voor opgeven: 

info@seintjebos.nl Ook in de zomermaanden worden 

enkele, kleinere, activiteiten georganiseerd. Van half 

juli tot half augustus zal er iedere vrijdagochtend iets 

te doen zijn in onze mooie, ommuurde tuin. In ieder 

geval zullen er de eerste twee vrijdagen workshops 

pasteltekenen worden gegeven. 

Meer informatie over deze en andere komende 

activiteiten treft u binnenkort aan op

www.denieuwedominicus.nl.



St. Jacobuskerk                  

“Aan de goddelijke eredienst onttrokken”
Zo luidde de titel van het cursief van Cees Grimbergen 

(Hollandse Zaken, Omroep MAX) in het AD/UN van 16 

april jongstleden. Op de eerste vrijdag van de maand 

was Cees de Joseph binnen gegaan bij het luiden van 

de klok voor de Eerste vrijdag viering. Daarna was hij, 

uitgenodigd door Chris de Greef, aanwezig op onze 

parochieavond over de toekomst van de Joseph. 

Hij nam niet deel aan de discussie maar schreef wel 

heel veel in zijn notitieboekje. Zijn cursiefje was een 

beetje somber: 4 kerken dicht van de 6, waaronder de 

Josephkerk. “Dat voor de parochianen godgeklaagde 

moment ligt niet in de heel verre toekomst.” De Joseph 

was voor hem een kerk  “van een verpletterende, 

voor mij verborgen gebleven, schoonheid.”   “ Ga er 

heen. Laat u verrassen.”, was zijn advies. Zijn cursief 

was –beknopt- een goede samenvatting van wat 

er zo speelt: dalende inkomsten, ouder wordende 

vrijwilligers, tekort aan priesters.

Cees Grimbergen
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Ludgerschool viert Pasen in de Jacobuskerk
Het is al jaren zo dat de kinderen van de Ludgerschool 

op Witte Donderdag Pasen vieren in de Jacobuskerk. 

Vooraf hebben ze op  school paasontbijt gehad. 

Hierna vertrekken de kinderen in twee groepen naar 

de kerk. Zo ook dit jaar. Twee keer de kerk vol met 

kinderen, leerkrachten, ouders, opa’s en oma’s. Onder 

pianospel van een leerling komen de kinderen binnen. 

De meegebrachte palmpaasstokken zetten ze op het 

altaar neer. Van elke groep één. Wanneer iedereen 

op zijn plaats zit heet Marian Boumans (schoolleider) 

allen hartelijk welkom en steekt ze met twee kinderen 

de paaskaars aan en stelt ze Koos Smits voor, die op 

zijn beurt de kinderen begroet en welkom heet en ze 

een mooie viering toewenst. En dat wordt het. 

Na het verhaal nodigt Marian drie kinderen uit die 

een voorbede voorlezen over vriendschap en vrede. 

Ten slotte zegt ze tegen de kinderen dat ze nu in alle 

stilte even moeten denken aan alle vrienden en lieve 

mensen die ze moeten missen en aan mensen die het 

erg moeilijk hebben. Kinderen uit groep 1 en 2 zingen 

een liedje over Pasen en twee leerlingen uit groep 8 

spelen viool. Aan het einde van de viering worden de 

palmpaasstokken weggegeven aan de leerkrachten 

omdat zij veel voor de kinderen betekenen. Een grote 

verrassing! Allen stonden verbaasd want dit hadden ze 

niet verwacht. Met een goed gevoel  ging iedereen 

weer naar school terug.

Lida Ritzer

Fietstocht
Zoals u wellicht nog weet ging de fietstocht vorig 

jaar vanwege de weersomstandigheden niet 

door. Dit jaar willen we het opnieuw proberen.

We gaan fietsen op maandag 9 juni a.s. (Tweede 

Pinksterdag). De route is dezelfde als die vorig 

jaar was voorzien. Het parcours is geschikt voor 

jong, middelbaar en oud. Niet alleen mensen van 

onze eigen gemeenschap zijn van harte welkom 

maar we nodigen ook graag de mensen van de 

vijf andere gemeenschappen uit mee te doen. U 

kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat of 

rechtstreeks bij Kerkcentrum St. Jacobus. (telefoon 

2442201)   Namens de organisatie, Erik Copier

Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht 
Telefoon: 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur
Mail: mail@rkzuilen.nl
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         berichten
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Begin april zijn we, met een enthousiaste werkgroep en 

met pastor Koos, gestart met het voorbereiden  voor 

het vormsel  van 8 jongeren uit de Ludgerusparochie, 

te weten Mara, Hedda, Naima, Ludo, Noorani, Noeria, 

Sanne en Eline. Op de woensdagavonden komen wij 

bijeen in de Nicolaas-Monica en werken we uit het 

boek “in Vuur en Vlam”. Een zeer passende titel, want 

wij hopen, dat de tieners in vuur en vlam worden gezet 

door de Heilige Geest. Zo bespraken wij onlangs het 

thema “contact”. Tijdens deze bijeenkomst  maakten 

we kennis met een Antilliaanse gebedsgroep, die 

toen bezig was in de benedenzaal van de Nicolaas- 

Monica. Wij vroegen hun te bidden voor ons, en dat 

deden ze met zo’n enthousiasme en overgave, dat wij 

erdoor ontroerd raakten. Daarna hebben de jongeren 

een gebedssnoer gemaakt onder het beluisteren van 

en als toegift huiswerk voor de volgende keer. Mocht u 

bij het vormselfeest aanwezig willen zijn, noteer dan in 

uw agenda: 15 juni a.s in de Rafaelkerk om 11.00 uur. 

De vormheer zal Mgr. T.Hoogenboom zijn. Iedereen is 

van harte welkom. Nà de mis kunt u de vormelingen 

feliciteren. Namens de vormselwerkgroep  (Francis, 

Bouchra, Emiuly, Gianfranco en pastor Koos), Agnes 

Scheerboom

Bijna een jaar geleden is er in Utrecht het initiatief 

genomen om mensen met  verschillende kerkelijke 

achtergronden elke eerste zaterdagavond van de 

maand bijeen te brengen in een stilteviering in de 

sfeer van Taizé, in de Johannes-Bernarduskerk, Oranje 

Nassaulaan 2  in Utrecht (Hoograven).

Als  kinderen van God willen we, los van verschillen in 

beleving of overtuiging, elkaar ontmoeten en spreken 

en vooral samen bidden. Wij zien dat als een  belangrijk 

onderdeel om Gods wil na te kunnen leven op aarde.

De diensten zijn in de sfeer van Taizé omdat het daar 

vooral draait om het “persoonlijke”  contact met 

God. De kans dat je wordt afgeleid of afhaakt  door 

verschillende interpretaties is niet aanwezig omdat de 

bijbel wordt  gelezen en niet wordt uitgelegd. 

kan, waar gewenst, worden doorgepraat in een café of  

huiskamer ‘om de hoek’.

Data: 7 juni en 5 juli (in augustus geen viering). Na de 

zomervakantie:  6 sept. 4 oktober en 6 december 

Zaterdagmorgen 14 juni start de meditatieve wandeling 

“Bidden met de benen” vanuit de Rafaelkerk. Na 

een korte meditatieve viering  begint de wandeling 

(ongeveer 5 kwartier) die de eerste 20 minuten in 

stilte wordt gemaakt. Na terugkeer in de Rafaelkerk 

uur (welkom vanaf 9.45 uur) Lichtenberchdreef 4 

(Overvecht) “Bidden met de benen” is sinds vier jaar 

een actieve verdiepende activiteit die uitgaat van de 

Aloysiuskerk (St. Martinusparochie). Het is een manier 

om stil te worden en je te openen voor een thema dat 

in een korte tekst wordt gepresenteerd. Dit gebeurt in 

een eenvoudige viering. Het wandelen in stilte geeft 

vervolgens de gelegenheid om eigen overdenkingen 

te hebben bij wat in de woorden is aangereikt. Tijdens 

het tweede deel van de wandeling kan met de 

tochtgenoten worden uitgewisseld en gesproken. De 

vaste deelnemers aan Bidden met de Benen vormen 

een bescheiden groep – mensen betrokken bij de 

plaats waar wordt gestart, verrijken de ontmoeting en 

verdieping.

 

De al 35 jaar bestaande jaarlijkse Katholieke 

Jongerendag (KJD) is ingrijpend veranderd van vorm 

en uitgegroeid tot een openluchtfestival. Op 28 en 

29 juni 2014 zal op het terrein van Abdij Mariënkroon 

in Nieuwkuijk (bij ’s-Hertogenbosch) de eerste editie 

plaatsvinden van wat, zo is de bedoeling, een jaarlijks 

terugkerend feest gaat worden. 

Meer informatie en tickets: 

http://www.jongkatholiek.nl/kjd  
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Donderdag 18 juli is het de feestdag van de H. Arnoldus. 

Hij was harpspeler en zanger  aan het hof van Karel de 

Grote en is patroonheilige van de organisten. Volgens 

de legende hielp hij de arme bevolking in de omgeving 

van Düren, voor wie het verboden was hout uit het bos 

van de keizer te halen. Arnoldus verzon een list. Hij stelde 

aan de keizer voor om gedurende de tijd dat deze zou 

lunchen tijdens een jachtpartij een ronde op zijn paard 

te rijden en dat al het gebied waar hij omheen zou rijden 

zijn eigendom zou worden. De keizer stemde er mee in, 

niet wetend dat Arnoldus met dorpelingen had geregeld 

dat er steeds verse paarden klaar zouden staan zodat hij 

een zo groot mogelijk gebied zou krijgen. Zo verwierven 

de omliggende 49 dorpen het Bürgerwald, dat door 

Arnoldus aan de dorpen werd geschonken, zodat zij in 

hun levensonderhoud konden voorzien. 

Op 22 juni in de tuin van de St. Antonius (bij slecht weer in 

de kerk). Toegang gratis.

Programma:

16.00 uur  interreligieuze muziek

17.00-18.30 uur   gezellig samenzijn met multiculturele 

 hapjes

17.30 uur multiculturele muziek

18.30-19.15 uur   optreden van Trio C tot de derde

19.15 uur multiculturele muziek

20.15-21.00 uur  Trio C tot de derde, improviserend met 

 wie wil meedoen

Het centraal secretariaat is gesloten vanaf maandag 28 

juli tot maandag 25 augustus. Pastor Gerrit Jan Westerveld 

is afwezig vanaf zaterdag 27 juli tot dinsdag 19 augustus.

Pastor Koos Smits is afwezig van woensdag 24 september 

t/m zaterdag 4 oktober.

Een initiatiefgroep uit medewerkers van de bladen Kerk 

in de Stad, Ludgerus Magazine en Martinus Magazine 

werkt hard aan het Groot Utrechts Kerkdictee, waarmee 

de bladen samen zo’n 14.000 lezers hopen te bereiken. 

Bedoeling is om op 31 oktober in de Janskerk een 

cultureel evenement in de stad neer te zetten, dat net 

zo aantrekkelijk is als bijvoorbeeld de Kerkennacht. We 

hopen op medewerking van Utrechters uit de literaire, 

journalistieke, wetenschappelijke en 

onderwijskundige wereld. Deelname 

aan het dictee staat open voor 

iedereen.Nu alvast warmlopen? Doe de 

taaltest! 

De antwoorden vindt u onderaan deze 

pagina.
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Antwoorden op de taaltest

A. Hoe spelt u dit?

1. a. monstrants 4. a. de tale Kanaäns

 b. monstrans  b. de tale Kanaàns 

 c. monstrance  c. de tale Kanäans

2. a. rozen-hoedje 5. a. kappittelen

 b. rozehoedje  b. kappitelen 

 c. rozenhoedje  c. kapittelen

3. a. een Stabat-Mater

 b. een stabat-mater

 c. een stabatmater

B. Corrigeer de fouten

Vijf eeuwen Reformatie hebben een devergerend 

effect gehad onder het tot dan toe verenigde 

christenvolk in onze streken. Zo zullen weinig 

protestanten weten dat Sint Willibrord, de 

zevende eeuwse apostel van de Lage Landen, zijn 

monnikspij onder een singel opschorte alvorens op 

de ruïnes van het Romeinse castellum onder het 

Domplein het eerste kappelletje van Utrecht te 

bouwen; evenzoweinig katholieken zullen weten dat 

mantel en bef, die domineese facade van intraverte 

zwartgalligheid, niet heel geliefd waren onder de 

klericale dyscipelen van Calvijn. 

A. Spelling: 1b, 2c, 3c, 4a, 5c

B. Corrigeer de fouten: divergerend, Sint-Willibrord, zeven-

de-eeuwse, cingel, opschortte, kapelletje, evenzo weinig, 

façade, introverte, clericale, discipelen

Beoordeling van uw score:

0-5 missers: halleluja! Grote kans dat u op 31 oktober met 

de trofee van het Groot Utrechts Kerkdictee naar huis 

gaat.

6-10 missers: door het oog van de naald! De hoop op het 

ereschavotje is nog niet verloren.   

11 missers en meer: sakkerloot! Maar kop op! Het is slechts 

een spelletje. Doe gewoon gezellig mee met het Groot 

Utrechts Kerkdictee. 



Iemand 

verliezen 

is al erg 

genoeg

Wolter Heukelslaan 50, 3581ST Utrecht. 030 - 251 09 82.

www.agterberg.nl


