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Het secretariaat 
Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie
Nol van Beek 
Boerhaaveplein 199,
3552 CT Utrecht.
030 – 244 13 19  
secretariaat@sintludgerus.nl   
www.sintludgerus.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag 
9 – 16 uur

Waarnemend pastoor
Mgr. H.W. Woorts, bereikbaar via centraal 
secretariaat

Priester-assistenten:
Koos Smits: p.ksmits@hetnet.nl 
tel.: 06 – 1523 2729
Oscar Swijnenberg en Rigo Loozekoot: 
bereikbaar via centraal secretariaat

Pastoraal werker:
Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl, 
tevens bereikbaar op 030 – 2963078. 

B.g.g. zijn de pastores bereikbaar via het 
centraal secretariaat 030 – 244 13 19
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leggen via uw lokale secretariaat of lokale 
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locatie).
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dan 450 woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan 
s.v.p. eerst even contact op met het secretariaat: 030 – 244 13 19.
Het volgende nummer van Ludgerus Magazine verschijnt op: 16 
december 2014. Copy voor dit nummer moet uiterlijk 24 november 
bij het secretariaat zijn aangeleverd.
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IBeste parochianen ,
De kunst van het waken

We worden bij tijden geschokt door wat zich op het wereldtoneel afspeelt. 
Sommige gebeurtenissen komen heel dichtbij als het mensen raakt die een 
verbinding hebben met de samenleving waartoe wij onszelf ook rekenen, 
zoals Nederlanders in een neergestort vliegtuig of aan een front in het 
Midden-Oosten. Misschien zijn we niet meteen bang door de berichten 
over wat zich verder weg afspeelt maar we zijn wel op onze hoede. De 
overheid neemt daarom allerlei maatregelen voor de veiligheid. We verstaan 
het verzoek aan hondenbezitters om ‘s avonds bij hun laatste ronde in de 
buurt goed op te letten en wat ongewoon is te melden. Met steeds meer 
middelen, hekken, camera’s, elektronische ogen, lichten en zoemers wordt  
er op ontelbare plaatsen gewaakt. Bedrijven en instellingen gebruiken 
richtlijnen om er voor te zorgen dat er niets mis kan gaan. Zo zorgen wij voor - ten minste een gevoel van 
– veiligheid.

Om oplettendheid, waakzaamheid gaat het de komende weken in de schriftlezingen van de vieringen. 
Jezus waarschuwt zijn luisteraars dat het leven, de toekomst, zomaar aan je voorbij kan gaan als je 
niet oplet en als je niets doet. Een leerling van de Heer dient zich te allen tijden bewust te zijn van 
de komst van de meester. In steeds weer andere bewoordingen klinkt de oproep tot oplettendheid, 
waakzaamheid en ommekeer. Steeds weer de aansporing om de signalen van God en Zijn verschijning 
in de wereld te herkennen. Met name van Johannes de Doper horen we dat  Zijn komst een oordeel, - in 
de taal van de bijbel letterlijk een crisis -, kan betekenen voor de werkelijkheid. 
Ik denk dat weinigen in de  parochie, in Utrecht in 2014, de crises (meervoud) van onze dagen beleven 
als aankondiging van Gods koninkrijk Eerder voelen we het einde van de tijden van groei, welvaart en 
zekerheid van de parochie. We voelen ons onzeker omdat we beseffen dat het nooit meer als vroeger 
zal zijn.

In de Advent wordt gevraagd ons te bekwamen in de kunst van het waken. Je kan er iets van leren 
in een nacht bij een zieke. Daar hoeft niet zoveel gedaan te worden maar je moet er wel zijn en 
aanpakken als het nodig is. Je zoekt een rustig plekje waarvandaan  je oog op de zieke valt. Je kijkt naar 
de bewegingen en je luistert naar de ademhaling. Je blijft gespannen wachten. De stilte en het duister 
nemen bezit van je en je moet bij tijden vechten tegen de slaap. Je staat weer op en je komt dicht bij 
de zieke. Je legt je hand even op zijn voorhoofd. Je fluistert een paar lieve woorden en  je gaat weer 

zitten. En weer wacht je en je kijkt en je luistert. Na uren merk je dat de nacht anders is 
geworden  en er weer licht door de ramen valt: een nieuwe dag. 

Ik wens ons toe dat we oplettende mensen worden die de tekens van de tijd kunnen 
lezen en groeien in vertrouwen op de belofte dat de Vredevorst zal komen.“ Zie, ik ga 
iets nieuws beginnen, het is al aan het kiemen. Zie je het niet?”(Jesaja 43:18,19)

   

Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker 



4

De beoogde veranderingen hebben 
tot doel dat er binnen afzienbare tijd 
in de Sin Ludgerusparochie nog één 
kerkgebouw  open is. Daarnaast zijn 
er kleine geloofsgemeenschappen 
actief in de wijken van onze parochie. 
Op stedelijk niveau worden met 
naburige parochies gezamenlijke 
enkele projecten opgepakt om 
ons programma en werkwijze te 
vernieuwen.

Eén kerkgebouw
Er blijft één kerkgebouw open: de 
Rafaëlkerk, die een centrale rol krijgt 
in de Sint Ludgerusparochie. Om 
dat te onderstrepen zal de bisschop 
gevraagd worden deze kerk om te 
dopen  tot Sint Ludgeruskerk, een 
kerkplek van en voor ons allemaal. 
Hier gaat de parochie vanaf begin 
2016 gezamenlijk vieren, wekelijks 
en bij voor- en tegenspoed. De 
eucharistie wordt er op zondagen 
gevierd, de kerkelijke Hoogfeesten, 
de doopvieringen vinden er plaats, 
de eerste communie, het vormsel, de 
huwelijken en het afscheid van de 
overledenen: alles vindt daar plaats. 
Het pastoraal team wil samen met 
vrijwilligers in de nabije toekomst ook 
werken aan andere momenten van 

gezamenlijk gebed en liturgie.
Op deze plek zal ook de centrale 
dienstverlening en de financiële 
en ledenadministratie worden 
gehuisvest. In het parochiecentrum 
worden alle secretariële en 
bestuurlijke zaken geregeld en 
hebben leden van het pastoraal 
team hun werkplek.

Kleine 
kerkgemeenschappen
Ons staat voor ogen dat de 
geloofsgemeenschappen in deze 
nieuwe setting een uitdaging 
zien  om op vernieuwde voet 
verder te gaan om met elkaar 
geloofsgemeenschap te zijn in de 
wijk.  In 2010 is in de missie van de toen 
nieuwe fusieparochie nadrukkelijk 
gesproken over de evangelische 
opdracht van betekenis te zijn voor 

de stad en de wereld. We hopen 
dat het lukt elkaar in de wijk als 
parochianen nabij te zijn, maar ook 
klaar te staan voor mensen die een 
beroep op ons doen. We stellen 
ons voor dat er regelmatig in een 
gemeenschap bijeenkomsten zijn 
rondom Bijbel en gebed. Vandaaruit 
vinden activiteiten plaats, al naar 
gelang de aard, de wensen en de 
mogelijkheden van de betrokkenen. 
Het kan gaan om het continueren 
van bestaande of het opzetten van 
nieuwe activiteiten.

Stedelijke initiatieven
Gezien de beperkte omvang van het 
pastoraal team is het noodzakelijk 
voor nieuwe projecten intensieve 
samenwerking te zoeken met andere 
pastores uit de stad. De eerste 
gesprekken vinden reeds plaats. We 
hopen dat bij het verkennen van de 
ideeën voor stedelijke initiatieven 
parochianen en gemeenschappen 
mee willen doen.

Is dit een reëel 
toekomstperspectief?
Het eerlijke antwoord luidt dat we dit 
niet zeker kunnen weten. Alleen als 
we bereid zijn samen op te trekken, 

Als parochianen van Sint 
Ludgerus verder…
Er gaat de komende jaren veel veranderen in het Noordwestelijk deel van rooms-katholiek 
Utrecht. Met een aantal forse veranderingen zet het pastoraal team en het parochiebestuur in 
op een levenskrachtige en gezonde St. Ludgerusparochie, zowel pastoraal als financieel. Dat is 
hard nodig gezien het teruglopende kerkbezoek en de rode cijfers die de parochie de laatste 
jaren draait.  Tel daarbij op een vergrijzend ‘ vrijwilligerslegioen’ en het ontstaan van steeds meer 
vacatures, en u snapt dat we op de vertrouwde voet niet verder kunnen.
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is het mogelijk. Het zou geweldig 
zijn als alle parochianen van de 
Sint Ludgerusparochie ook echt als 
één geloofsgemeenschap gaan 
functioneren. Dat we één zijn en dat 
daarbinnen ruimte is voor een grote 
verscheidenheid aan mensen en 
groepen die samen het Evangelie 
willen leven, in de ene kerk en in de 
verschillende wijken van de parochie
Alles hangt af van de bereidheid 
om er samen voor te gaan. 
Parochiebestuur en pastoraal team 
zullen hun beste beentje voor zetten, 
en ondersteunen en faciliteren waar 
mogelijk. 

Gaandeweg
We zullen op weg naar dit toekomst-

perspectief vele problemen tegen 
komen. Daar schrikken we niet voor 
terug. Niets doen is geen optie, daar 
dienen we (de toekomst van) onze 
parochie niet mee. We vertrouwen er 
op dat we met elkaar, onder leiding 
van een nog te vormen projectteam, 
tot de beste oplossingen kunnen 
komen. En in het  geloof dat het de 
Heer is die ‘het huis’ moet bouwen 
(psalm 127),  dat Hij door zijn Heilige 
Geest de Kerk bezielt en leidt – in 
onze streken al meer dan 1300 jaar 
– en dat Hij ons aan elkaar heeft 
gegeven als broeders en zusters,  
geven wij als parochiebestuur en 
pastoraal team de richting aan hoe 
wij als Sint Ludgerus parochie denken 
verder te kunnen gaan. 

Dit doen wij in het besef dat er 
enerzijds pijn en weerstand is omdat 
we afscheid moeten nemen van 
veel wat ons dierbaar en vertrouwd 
is, anderzijds dat er nieuwe wegen 
gegaan moeten worden om met 
elkaar – door ons gebed en de 
inzet van onze talenten door de 
Heer gegeven  - te werken aan een 
parochie die in toekomst velen Jezus 
Christus en zijn Evangelie zal doen 
kennen en hen bijeen zal brengen 
in zijn Kerk, tot zegen van elkaar en 
onze samenleving.

Parochiebestuur en pastoraal team Sint 

Ludgerus parochie

In de Ludgerus Actueel van 12 
oktober werd reeds melding 
gemaakt van het vertrek van twee 
bestuursleden, te weten Kiky Kanawi 
(penningmeester) per 26 juni 2014 en 
Laurens Baas (vice-voorzitter) per 1 
januari 2015. 
Kiky zag zich gedwongen zijn 
functie neer te leggen omdat 
hij deze niet meer verantwoord 
kon combineren met het onlangs 
door hem opgerichte bedrijf dat – 
gelukkig voor hem – een snelle groei 
doormaakt en nu al zijn aandacht 
opeist. Wij danken Kiky voor zijn inzet 
voor onze parochie en wensen hem 
veel succes met zijn bedrijf. 
Laurens Baas reageerde als volgt 
op ons verzoek om iets te zeggen 
over zijn vertrek: “Op 31 december 
2014  loopt mijn benoemingstermijn 
af. Het had in de rede gelegen 
om nog een tweede termijn aan 
te blijven, maar daar heb ik om 
verschillende redenen - die ik niet 
allemaal wil noemen - vanaf gezien. 

Toch wil ik er nog iets over zeggen. 
Eind 2010, ik was voorzitter van 
de Stuurgroep Parochieverband 
Utrecht Noordwest die de fusie had 
voorbereid, heb ik mij kandidaat 
gesteld voor het vice-voorzitterschap 
van de nieuwe Ludgerusparochie. 
Ik deed dat met de ambitie om van 
de 6 geloofsgemeenschappen één 
parochiegemeenschap te maken. 
Ik heb, ook in mijn dagelijks werk, 
een passie voor het verbinden van 
mensen en dat wilde ik ook in de 
nieuwe parochie doen. 
In het zicht van het einde van mijn 
benoemingsperiode heb ik met 
pijn in het hart moeten vaststellen 
dat onder mijn vice-voorzitterschap 
eerder het omgekeerde is gebeurd. 
De gemeenschappen hebben zich 
nog sterker in hun eigen locatie, hun 
kerk, verschanst in plaats van met 
open mind en hart naar elkaar te 
zijn toegegroeid. Dat heeft mij zowel 
persoonlijk als professioneel bijzonder 
teleurgesteld. Daar komt bij dat ik 

me steeds meer in de dwangbuis 
van het bisdom ben gaan voelen, 
waaraan voor elk besluit van 
enige betekenis goedkeuring 
moet worden gevraagd. Dat druist 
in tegen mijn eigen gevoel voor 
verantwoordelijkheid en mijn allergie 
voor opgelegd gezag in datgene 
waarvoor ik mij inzet.”

Vertrek bestuursleden

Op zaterdag 29 november is er van 10.00 uur tot ca. 12.30 uur een bijeenkomst voor alle parochianen in de Rafaëlkerk, Lichten-berchdreef 4 waar de plannen van pastoresteam en bestuur toegelicht zul-len worden en er gelegen-heid is vragen te stellen. 
U bent van harte welkom op deze bijeenkomst. 
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Vastenaktie 2015

Groeischool Gambia

Het doel van het Vastenaktie 
project is om verder te bouwen 
aan een nieuwe school in Gambia 
die is opgezet door de stichting LEF, 
de Lydia Education Foundation. 
Willem Rijnboutt is in Nederland 
de contactpersoon voor deze 
stichting. Hij is tevens secretaris 
en penningmeester  en zelfs de 
initiatiefnemer van de bouw van de 
Kaddy-Jatou school. 
In een diapresentatie liet Willem 
zien dat de eerste vier lokalen van 
de nieuwe Kaddy-Jatou school in 
september 2014 zijn opgeleverd. 
De school is feestelijk geopend en 
80 kinderen van 4 tot 6 jaar uit de 
omgeving hebben zich aangemeld 
om voor het eerst van hun leven naar 
school te gaan. Over een jaar zullen 
deze leerlingen doorstromen naar de 
volgende groep en plaats moeten 
maken voor een nieuwe instroom 
aan leerlingen en bijbehorende 
leraren. Daarvoor moeten de lokalen 
nog gebouwd worden. Zo zal deze 
school groeien tot het een volledige 
instelling is met alle leerjaren. Om dat 
te realiseren doet de stichting een 
beroep op onze Ludgerusparochie

Dit Vastenaktieproject is aange-
dragen door de Dominicuskerk in 
samenwerking met de Dominicus 
bassisschool. De Dominicusschool is 
al een jaar eerder begonnen met 

het financieel ondersteunen van de 
school in Gambia. Het hoofd van de 
Dominicusschool is in het voorjaar van 
2014 in Gambia naar de bouw van 
de school gaan kijken en dit heeft 
hem er toe gebracht om aan dit 
project langer steun te verlenen via 
allerlei activiteiten in samenwerking 
met de Dominicuskerk. 
School en parochie gaan een 
aanvraag indienen bij het Eigen 
Doelenfonds 2015 van Vastenaktie. 
Als Vastenaktie de aanvraag 
goedkeurt, zullen zij de opbrengst 
met 50 procent vermeerderen: zo 
wordt elke gedoneerde euro in één 
slag 1.50 euro!
De Dominicuslocatie heeft dit 
project voorgelegd aan het groot 
pastoraal overleg van de Ludgerus-

parochie, en die wil dit initiatief 
graag adopteren. Alle locaties van 
de Ludgerusparochie kunnen via 
eigen activiteiten geld inzamelen 
voor dit doel. En in de Vastenperiode 
zal er in uw kerk ongetwijfeld voor dit 
doel gecollecteerd worden. Giften 
zijn uiteraard ook welkom: u kunt uw 
financiële bijdrage overmaken op 
IBAN-nummer NL12INGB0001726986 
t.n.v. Penn. Missiefonds St. Dominicus 
te Utrecht, o.v.v. Groeischool 
Gambia.

Een beetje vroeg misschien om nu al, nog vóór de Advent, te beginnen over de Vastenaktie, 
maar we doen het toch. Want op 12 oktober, tijdens de viering van de Ludgerusdag in de 
Dominicuskerk, is het Vastenaktieproject 2015 gepresenteerd. Het daar aangewakkerde 
vuurtje willen we warm houden.
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In het vorige nummer van dit blad 
stond een verslag van Toevlucht, 
de winternachtopvang  voor 
ongedocumenteerde vluchtelingen 
in Utrecht. Vrijwilligers uit kerken 
en maatschappelijke organisaties, 
verenigd  in de stichting Toevlucht, 
zorgden er voor dat dertig mannen 
zonder verblijfspapieren  elke avond 
gebruik konden maken van bed, 
bad en brood. Stichting Toevlucht 
sprong in waar de overheid de zorg 
opgaf. Op dit moment is onduidelijk 
hoe het na 1 november met de 
nachtopvang verder zal gaan. 
De stichting Toevlucht oefent op 
dit moment  druk uit op de lokale 

politiek om de voorzieningen van 
een fatsoenlijke maatschappij, 
met onderdak voor illegalen, 
in Utrecht in stand te houden. 
Toevlucht wil helpen als de stad de 
opvang met geld mogelijk maakt. 
Zij kan  vrijwilligers  inschakelen die 
ongedocumenteerde vluchtelingen 
verder helpen naar instanties als 
bijvoorbeeld STIL, Noodopvang en 
Vluchtelingenwerk. Het is helemaal 
niet ondenkbaar dat de stedelijke 
overheid binnenkort toch haar 
handen aftrekt van de zorg voor een 
van de meest kwetsbare  groepen 
in  de stad. Dan zal Toevlucht, onder 
protest, de zorg voor deze mensen 

zonder onderdak voor haar rekening 
nemen.
Het behoeft geen nadere uitleg dat 
wij dit initiatief voor de waardigheid 
van mensen willen steunen. In de 
Ludgerusparochie zal daarom 
in de Adventstijd voor Toevlucht 
gecollecteerd worden. Giften 
kunnen ook worden gestort op 
rekening NL66RABO0176993118 t.n.v. 
R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht 
met vermelding van Adventsaktie 
2014 voor Toevlucht. Op donderdag 
11 december is  om 20 uur in het 
centrum Nicolaas en Monica een 
informatiebijeenkomst met mensen 
van de stichting Toevlucht.

Op zaterdagavond trekt de Sint 
Maarten Parade door de binnenstad. 
Vanaf 18.00 uur kan iedereen vanaf 
het Domplein meelopen met deze 
bonte muzikale stoet vol lampions, 
beelden en het feëriek verlichte 
paard met Sint Maarten.
Op zondag 9 november zijn er op 
15 locaties in de binnenstad allerlei 
activiteiten. Zo houdt Vincent 
Bijlo een ‘sermoen’ (preek) in de 
Geertekerk onder het motto ‘delen is 
meer dan leuken met het duimpje’. 
In Museum Catharijneconvent is 
de tentoonstelling ‘Ik geef om jou! 
Naastenliefde door de eeuwen heen’ 

te zien; zie daarvoor de Agenda 
Algemeen verderop in deze Ludgerus 
Magazine. Op 8 en 9 november zijn 
er speciale familierondleidingen 
in het museum over Sint Maarten.  
In Grand Hotel Karel V brengen 
studenten van het Creative College 
een aanstekelijk familieprogramma 
en zorgt de chefkok voor een 
bijzonder menu met ganzenvlees. 
Op de Stadhuisbrug en omgeving 
vindt de Sint Maartensmarkt plaats, 
met middeleeuws daten, een 
goochelaar, vele verrassende 
producten en muzikale acts. 
Voor kinderen is er van alles te 

doen, o.a. in de Domkerk, de 
Bibliotheek en het Centraal Museum. 
Op de ‘echte’ dag van Sint Maarten, 
11 november, wordt in bijzijn van de 
burgemeester en schoolkinderen 
de Sint Maartensvlag gehesen bij 
het stadhuis.  En ’s avonds zullen in 
vele Utrechtse wijken de kinderen 
weer zingend en bedelend langs de 
deuren gaan.
Kijk voor het gehele programma op  
sintmaarten2014.nl (vanaf 10 oktober 
online) en voor de route van de 
Parade op sintmaartenparade.nl. 

Adventsaktie voor 
Toevlucht

Sint Maarten: feest van het delen
Op 11 november wordt traditiegetrouw in een aantal wijken van onze parochie St. Maarten gevierd – zie 
daarvoor ook de lokale pagina’s in deze editie van Ludgerus Magazine. Maar eigenlijk viert héél Utrecht 
feest, want Maarten is de schutspatroon van onze stad. Van 7 tot en met 11 november is er een uitgebreid 
feestprogramma.  



pcbuitvaartzorg.nl

Donaudreef 25 · 3561 EL Utrecht

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp na overlijden 
(030) 262 2244

ANBI nr. 813846481

Katholiek onderwijs in India is 
mogelijk door uw hulp.

Wilt u ons helpen?

www.sintthomas.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862
ABN-AMRO: 47.76.87.334, t.n.v.
St. Thomas Stichting te Utrecht

 coaching       mediation      training

met het oog op inspirerende samenwerking

d o kte rs  w o r d e n  e r  b e te r  va n

Kennedylaan 2    3533 KH Utrecht     tel 030-2947193     E contact@laurensbaas.nl
www.managementinverbinding.nl

Telefoon: 06-29065822 
Mail       : info@pianoplayerutrecht.nl

www.pianoplayerutrecht.nl

Nol van Beek is een ervaren pianist met 
een zeer brede muzikale belangstelling.

Waar mensen in een informele sfeer bijeen 
zijn zorgt hij voor onderhoudende en 

muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek

Scan deze QR code
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Column

Verhalen uit de buurt
De laptop uit het raam

Barbara uitvaartverzorging   Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht   Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten   T 030 296 66 66   E info@barbarauitvaart.nl   W www.barbarauitvaart.nl

Maak nu alvast kennis met Barbara.
Waarom wachten tot het laatste moment?

Dat het moment van afscheid een keer komt, staat vast. Voor ieder persoon. Hoe dat moment eruit mag 
komen te zien, kan op allerlei manieren worden ingekleurd. Het lijkt vaak ‘zo ver weg’. Toch kan het verlichting 
geven, om uw persoonlijke wensen nu alvast kenbaar te maken. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten. 

Barbara uitvaartverzorging werkt sinds 1955 aan het waarmaken van de persoonlijke wensen van allerlei 
mensen. Zodat ieder afscheid even uniek en bijzonder wordt, als de persoon zelf. Wilt u alvast van 
gedachten wisselen over úw persoonlijke afscheidswensen? Kom dan langs in Utrecht of Vleuten en maak 
kennis met de mensen en de mogelijkheden van Barbara uitvaartverzorging. Bel (030) 296 66 66, of kijk 
op www.barbarauitvaart.nl

146-017-01 BAR Adv Lud 170x110.indd   1 06/03/14   12:04

‘Ik gooide dat kreng regelrecht het 
raam uit! Echt waar, Titus, ik was het 
helemaal zat!’ Ronald heeft zijn laptop 
uit het raam gegooid. Sjonge, wat 
zonde, antwoord ik verbijsterd. ‘Ach, 
weet je, ik heb zat onderdelen, dus ik 
zet wel weer een nieuwe in elkaar.’ 
Ik zit met Ronald te praten, een 
jongeman van 27 jaar. Hij wil 
kwijtschelding aanvragen voor 
de afvalstoffenheffing. Daar 
komt hij voor in aanmerking. 
Volgens zijn hulpverleenster bij de 
schuldhulpverlening moet hij daarvoor 
een afspraak maken. Dat moet hij 
digitaal doen, maar hij weet niet 
hoe. Hij kan niet bij zijn emailadres, 
want thuis is zijn internet afgesloten, 
vanwege een onbetaalde rekening. Zo 
komt hij dus niet verder.
Ronald belde me op. Hij vroeg me 

uiterst beleefd of ik hem wil helpen. 
Als we afspreken voel ik al van verre 
zijn frustratie. Hij heeft namelijk nóg 
een obstakel ontdekt. Hij moet zijn 
digiD activeren. Anders kun je geen 
kwijtschelding aanvragen. Maar 
daarvoor heb je wederom internet 
nodig. En email, en de goede 
codes, en een mobieltje. We gaan 
in het buurthuis samen achter een 
goedwerkende computer zitten. 
Dan proberen we verder te komen 
met de digiD. We vullen samen de 
gegevens in. En we vergissen ons 
keer op keer met wachtwoord en 
gebruikersnaam, met hoofdletters en 
leestekens. Ik sta er van te kijken hoe 
lastig het is. Nu kunnen we er samen 
om lachen. Dat helpt. Ja, nu lukt het 
wel, zegt Ronald. Eindelijk wordt de 
activeringscode toegezonden. Maar 

toch is het hartstikke lastig om door de 
digitale bureaucratie heen te komen. 
En dan is er nog iets. Hij vertelt me 
tussendoor dat hij gescheiden vader is, 
en al een hele tijd zijn dochtertje niet 
meer te zien krijgt. Dat snijdt door zijn 
ziel. Dat frustreert hem mateloos. ‘Dus 
weet je, dan gooi ik zo’n apparaat uit 
het raam, logisch toch?!’. Een groot 
brok onmacht? Ronald is een lieve 
man, ik heb het gezien. Volgende 
keer gaan we op twee sporen verder: 
de regeldingen, die nou eenmaal 
noodzakelijk zijn, én het spoor van de 
dingen die er écht toe doen: de liefde 
voor je onbereikbare dochter, de 
onmacht, en hoe je daarmee omgaat. 
Heb het goed, en beste groet,

Titus Schlatmann,pastoraal werker Stichting 
Buurtpastoraat Utrecht.
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Een inspirerend en 
indrukwekkend weekend. 
We hebben op vrijdag uitgewisseld 
waar we allemaal met vergelijkbare 
vragen lopen: minder mensen, 
minder priesters, enzovoort. Maar het 
uitgangspunt: geloof in Christus, is 
hetzelfde.  Einde deel een.
Deel twee was de 
themabijeenkomst ‘Geloven 
in deze tijd’. Ongeveer vijftig 
mensen waren bij elkaar om 
over dit thema te praten. 
Onderstaand daarover meer. 
’s Avonds hielden we een 
barbecue voor de gasten 
en alle vrijwilligers van onze 
geloofsgemeenschap. Erg 
gezellig waarbij pastor Gerrit-
Jan Westerveld trakteerde op 
haring. Einde deel twee.

Deel drie was de zondag. Een 
prachtige dag. Zonneschijn, warm 
en vol inspiratie. In processie werd 
de Ludgerus Relikwie overgebracht 
van de zusters van het Cenakel naar 
de St.Jacobuskerk. Aansluitend de 
H.Eucharistie met als voorganger 

Jozef Wissink en de gastpriesters 
uit Polen, Duitsland en Frankrijk 
en pastor Koos. Er werd gebeden 
en gezongen in diverse talen.  
Om 14.00 uur was het concert van 
leerlingen van Sonja Roskamp. Muziek 
en teksten waren een combinatie 

die zeker pasten in het thema 
van dit weekend. Geloven in 
Jezus Christus, geloven in jezelf 
en in wat je kunt. Kerkmuziek, 
Mozart, Operette en als afsluiting 
een gezongen zegenwens.  
De afsluiting van deze dag 
was de vesperviering met 
medewerking van het Monica-
koor. Indrukwekkend was de 
manier waarop gebed en 
zang samen gedeeld konden 
worden. Hoe mooi was de keuze 
van de Franse, Duitse, Poolse en 

Van 12 tot 14 september begroette de geloofsgemeenschap St.Jacobus, St.Ludgerus en Salvator 
gasten uit Duitsland, Polen en Frankrijk. Zij kwamen bijeen om te praten en te vieren rondom het 
thema ‘Geloven in deze tijd’. Op deze pagina twee impressies van deelnemers.

Geloven in deze tijd
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Nederlandse liederen. Een betere 
afsluiting was niet te bedenken. Na 
de vesperviering was er voor de 
genodigden een afsluitend diner, 
waarna afscheid werd genomen van 
onze gasten. We mogen terugkijken 
op een prachtig weekend. Geloven 
in deze tijd is en blijven geloven in 
Jezus Christus. 

Frans Ritzer

Kleine tekenen van hoop
Er was een spoortje van gemis in 
de voorbereiding van dit weekend 
voelbaar: er verandert het nodige 
in de verschijningsvormen van ons 
christelijk geloof. We zien niet meer 
de volle kerken die we ons graag van 
vroeger herinneren. Christendom 
krijgt een ander gezicht. Ook in de 
geloofsgemeenschappen van onze 
Duitse, Poolse en Franse partners . 
‘Geloven in deze tijd’, werd de titel. 
We probeerden 
om kleine tekenen 
van hoop te laten 
zien, om geluiden te 
laten horen waar we 
zelf enthousiast van 
worden, waar we 
bezield door raken.
In onze thema-
ochtend luisterden 
we naar vier 
verhalen:
Twee meisjes van 16 
- 17 jaar die met het 
St. Bonifatiuscollege 
(met 80 andere leerlingen!) naar Taizé 
zijn gereisd, de Franse oecumenische 
broedergemeenschap waar zoveel 
jongeren komen. Voor ontmoeting, 
voor gebed, of voor iets dat ze 
van te voren niet weten. Deze 
meiden vertelden in hun eigen, niet-
religieuze woorden hoe zij de stilte 
beleven. Hoe ze het vrijdagavond-  
en zaterdagavondgebed hadden 
ervaren. In Taizé wordt iedere week 
de opstanding gevierd met gebed 
rond het kruis - dat plat op de grond 

ligt en waar mensen hun hoofd op 
leggen - en met een kerk badend in 
een zee van kaarslicht op zaterdag. 
Duizenden jongeren die dan uit volle 
borst instemmen met Alleluia’s. Twee 
meiden vertellen vol verwondering 
over de opluchting, zichtbaar aan 
mensen die van het kruis vandaan 
komen.
We hoorden het verhaal van de 
directeur van de Ludgerschool. 
Een katholieke school middenin 
de wijk, met een diverse groep 
leerlingen en ook een team van 
allerlei achtergrond. Hoe geef je dan 
vorm aan katholieke identiteit en 
levensbeschouwing? Er is openheid 
voor ieders achtergrond, maar de 
Ludgerschool maakt ook keuzes. Vier 
keer per jaar komt de hele school 
in de Jacobuskerk voor een eigen 
viering. Door het jaar heen speelt ook 
de levensbeschouwelijke methode 

Hemel en Aarde een rol in de klas. 
We hoorden hoe de vrijwilligers van 
Toevlucht de handen uit de mouwen 
steken voor een groep vluchtelingen 
die nergens naar binnen kon. 
Mannen zonder papieren en ineens 
in onze stad ook zonder dak. Maar er 
zijn mensen die zich voor hen inzetten. 
Bezielde mensen vanuit kerken en uit 
andere hoeken en gaten, die doen 
wat moet worden gedaan, ‘onder 
protest’, want het is de overheid die 
een verantwoordelijkheid laat liggen.

We hoorden de Duitse pastor 
Benedikt Elshof spreken over de 
“Entscheidung” die zij in hun kerken 
hebben gemaakt, na al het verdriet 
over leegloop in de kerken en wat 
daar allemaal mee gemoeid is. In 
Lűdinghausen heeft Benedikt met de 
gemeenschap geprobeerd om -met 
gelovige ogen - vooruit te kijken. Dus 
niet meer: wat gaan we verliezen, 
maar wat betekent ons geloof voor 
ons? Wat brengt ons bij elkaar?
Prof. Jozef Wissink plaatste al die 
verhalen in een kader. We zien 
individualisering en globalisering hun 
werk doen in onze tijd, en wij zijn allen 
mensen van onze tijd. We maken 
onze eigen keuzes, van levenspartner 
tot telefoonaanbieder, en ook of we 
ergens betrokken bij willen zijn. We 
weten van het leed van bijna de 
hele wereld. Maar hoe dat in elkaar 
steekt is complex. Hebben onze 

huidige kerken 
iets te betekenen 
in de wereld en 
voor ieder mens 
in zijn of haar 
zoektocht?
Frans Ritzer heeft 
het nodige 
verteld over 
hoe dit mooie 
weekend in 
elkaar stak.  
Mij rest daaraan 
toe te voegen 
dat het een echte 

geloofsontmoeting is geworden. 
Mensen van hier en daar die elkaar 
tegenkomen, uiteindelijk omdat je 
iets deelt dat blijft. Overal spelen 
perikelen rond secularisatie, overal 
is teleurstelling over organisatorische 
dingen in de kerk. Het is overal 
mensenwerk. Maar het is een 
vreugde om elkaar te ontmoeten, te 
ontvangen ook, vanuit het delen van 
dat geloof waaruit we - kennelijk! Wat 
een ontdekking!- allemaal leven.

Bernadette van Dijk
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A- Door Yosé Höhne-Sparborth  -

Alle aandacht gaat even uit naar het 
parkeren, zodat ik kan uitstappen. 
Dan spreek ik hem weer aan: “Dit is 
een cultuurschok voor u, zeker? “ Hij: 
“Kun jij er iets aan doen? “ Ik: “Nee, ik 
kan hier niets aan doen.” Waarop hij 
heel rustig zegt: “Wel, dan zullen we 
gehoorzamen.” En hij rijdt mee met 
zijn familie naar Hoogeveen.
Een man die al veertig jaar 
als pastor leeft met zijn volk 
dat de ene oorlog na de 
andere oorlog over zich 
heen krijgt, heeft geleerd 
om zich telkens weer 
bliksemsnel aan te passen 
aan nieuwe situaties. 
Het leven is dwingender 
dan de leer. Vijf jaar 
geleden vroeg hij een keer 
wanhopig: “Alsjeblieft, 
zoek geld voor me zonder 
dat ik een project hoef 
te schrijven. Ik kan geen 
project voor drie jaar 
schrijven. De gevolgen 
van de dagelijkse aanslagen zijn niet 
te plannen. Als een moeder zwaar 
gewond in het ziekenhuis ligt, is er 
ineens geld nodig, en hulp voor de 
kinderen. Wij mogen niets plannen, 

wij moeten steeds bereid zijn alles 
weer te veranderen.”

Taakverdeling met God
Deze mens wilde in het Nicolaas-
Monicacentrum met ons delen wat 
er nu gebeurt in zijn land. Op de 
vraag wat nu de taak van de Kerk 
is, antwoordde hij: “We hebben 
ruim 800 gevluchte families direct 
om ons heen. En dan hebben zij 

nog kunnen vluchten, van andere 
minderheden zijn er veel meer 
mensen gedood. Maar ze kwamen 
aan met niets, enkel hun kleren aan 
hun lijf. Zelfs hun papieren werden 

van hen afgepakt.  Ik geef ze eten, 
ik geef tenten, zoek beter onderdak. 
Ik bemoedig ze. En verder? Als 
niemand ons kan beschermen, bid 
ik dat God ons beschermt. Ik bid, 
en God moet mij beschermen; dat 
is nu onze taakverdeling. En ik hoop 
onze mensen redenen te kunnen 
geven om toch in Irak te blijven. 
Want we waren altijd een bont 
palet van etnische en religieuze 

groepen die redelijk goed 
samen leefden. Als dat 
zou verdwijnen, zou het 
rampzalig zijn voor dit land. 
Wij christenen, wij zijn oude 
wortels in dit land. Wij waren 
er 600 jaar eerder dan de 
moslims. Wij hebben de 
Griekse literatuur helpen 
vertalen in het Arabisch. 
Wat is een volk zonder zijn 
wortels? “

“Nu hebben wij jullie hulp 
dringend nodig. Natuurlijk, 
geld ook. We hebben 
heel veel financiële steun 

nodig om al die vluchtelingen te 
kunnen opvangen. 170.000 mensen 
trokken in één nacht weg uit alle 
dorpen rondom Mosul. Die zitten nu  
allemaal bij ons in de bergen van 

Zaterdag 4 oktober kwam hij aan in Nederland, en samen reisden we tot Zwolle. Hij zou 
zondagmorgen in de Viering zijn en bij de koffie vertellen over Irak. “Ik zal er vroeg zijn, om 
me voor te bereiden”, zegt hij. Waarop ik moet zeggen: “U hoeft niet voor te gaan, er is een 
familieviering.” Hij, verbaasd: “Wat, er is een bisschop en die gaat niet voor? Dat kan helemaal 
niet!”

Aartsbisschop Mirkis o.p.

Uit Kirkuk op bezoek in de Ludgerusparochie
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Koerdistan. De winter komt eraan. 
Er is heel  veel  geld nodig voor alles, 
maar ik bedoel  nog een andere 
hulp. Jullie moeten nu werkelijk goed 
leren omgaan met jullie moslimburen 
binnen Nederland. Jullie moeten hen 
eindelijk goed ontvangen, hen de 
kans geven om deel te zijn van jullie 
samenleving. Jullie moeten leren om 
in het openbare debat met respect 
over hen te spreken. Als jullie hen 
uitschelden en vernederen, betalen 
wij hier de prijs.”

De moslims helpen
“Want jullie moeten vooral heel 
goed leren begrijpen wat IS is. Ze zijn 
dodelijk, ze moeten gestopt worden. 
Of bommen dan helpen? Misschien. 
Maar bommen gooien om zelf geen 
vuile handen te maken? Bommen 
gooien om een gerust geweten 
te hebben? Er is veel meer nodig 
dan ze militair te stoppen. Wat jullie 
goed moeten begrijpen: de moslims 
zijn de eerste slachtoffers van IS. 
Niet alleen omdat ze alle moslims 
doden of gevangennemen, die hun 
ideologie niet accepteren. Maar 
vooral: ze hebben de godsdienst 
van de moslims gekaapt en er een 
massavernietigingswapen van 
gemaakt. Ze blazen zichzelf op tot 
een mythe, een mythe waarmee 
ze via Youtube de hele wereld 
terroriseren. Jullie moeten nu de 
moslims in je eigen land helpen om 
met deze moeilijke situatie om te 
gaan. De moslimgezinnen krijgen 

moeilijkheden met hun jongeren. 
Veel jongeren voelen zich vernederd 
door de taal van westerse politici, 
doordat ze worden gediscrimineerd, 
niet de kansen krijgen die anderen 
hebben. De IS-leiders mikken op die 
ontevreden jongeren. Moslimouders 
hebben het nu heel moeilijk in hun 
opvoeding. Jullie mogen hen niet 
alleen laten met dat probleem.”

“Wij als christenen in Irak moeten 
nu laten zien dat ons geloof ons 
fundamenteel leert om in verzoening 
te leven. Wij moeten dat leven. 
We mogen niet in de valkuil van 
IS trappen. Wij mogen niet gaan 
haten, of ook in mythen geloven. 
Moslims, joden, christenen, we 
bidden allemaal tot dezelfde God 

en we geloven in dezelfde God. Dat 
moeten we nu samen aan elkaar 
laten zien, vol overtuiging. En dan 
elkaar helpen om onze kinderen 
niet te verliezen aan de haat die IS 
predikt. We moeten onze kinderen 
voorleven dat we geloven in een 
God van barmhartigheid en liefde, 
van verzoening. Wij doen dat, want 
ons blijft niets anders over. Maar we 
hebben jullie nodig, dat jullie dat 
ook doen. Alleen samen zijn we 
weerbaar. En bid voor ons, alsjeblieft 
bid voor ons.”

Aartsbisschop Mirkis o.p.

Uit Kirkuk op bezoek in de Ludgerusparochie
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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 21december 2014  1)

WEEKVIERINGEN: Eucharistieviering: Rafael do. 9.30 | Vesper: wo. 19.00 Antonius | 1e Vrijdagviering: Dominicus 10.00 ; 
Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 | Morgengebed Nicolaas-Monica 9.45  1 x per maand (raadpleeg Ludgerus Actueel) | 
Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 op 2e,4e en 5e zondag  

1) NB update 14 okt. 2014; tussentijdse wijzigingen voorbehouden; 
Raadpleeg op  www.sintludgerus.nl de Ludgerus Actueel van lopende week of bel centraal secretariaat 030 – 244 13 19 
voor actuele informatie.

za. 8 nov.   Euch.viering   Euch.viering
zo. 9 nov. Woord/Comm. Woord/Comm. Euch. viering Woord/Comm. Woord/Comm.  Euch.viering
za. 15 nov.   Woord/comm.   Euch.viering
zo. 16 nov.   Byzant. viering Euch. viering Viering in JOS Woord/Comm. Viering in JOS Euch.viering
    clusterviering
za. 22 nov.    Woord/comm.   Euch.viering 
zo. 23 nov.  Euch. viering Woord/comm. Woord/comm. Euch.viering Euch.viering Euch.viering
za. 29 nov.    Woord/comm.   Euch.viering
zo. 30 nov. Woord/comm. Woord/comm. Woord/comm. Woord/comm. Woord/comm. Euch.viering
1e Advent       
za. 6 dec.    Euch.viering   Euch.viering
zo. 7 dec.  Woord/comm. Woord/comm. Euch.viering Woord/Comm. Woord/comm.  Euch.viering
2e Advent  
za. 13 dec.   Euch.viering  Euch.viering
zo. 14 dec.  Euch. viering Woord/comm. Euch.viering Woord/Comm. Woord/Comm. Euch.viering
3e Advent      
za. 20 dec.    Woord/comm.   Euch. viering
zo. 21 dec. Byzant. viering Woord/comm. Viering in NIC  Viering in NIC Woord/comm. Euch. viering
4e Advent     clusterviering

Rafaëlkerk (Lichtenberchdreef 4, Utrecht-Overvecht)
Doopvoorbereiding wordt verzorgd door pastor Koos Smits, die ook doopvieringen leidt. 
Doopzondag 11 januari 2015 aanvang 14.30 uur ; voorbereidingsavonden: dinsdagen 9 en 16 december 2014. 
Pastor Koos Smits: mail p.ksmits@hetnet.nl of tel. 06 – 1523 2729

Jacobuskerk (Pr. Bernhardplein 40, Utrecht–Zuilen) 
Mgr. de Kok is bereid hier de doop te bedienen. Voorbereidingstraject wordt gevolgd in Rafaëlkerk (zie aldaar). 

Andere doopvieringen in overleg met pastoresteam.
Voor inlichtingen kunt u ook bellen/mailen met het centraal secretariaat (gegevens: zie blz. 2). 

Dopen in de Ludgerusparochie



St. Antoniuskerk                   
Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht 
Telefoon: 030 – 293 08 79 
Mail: antoniusvanpadua@hotmail.com 

Startzondag 
Op zondag 7 september was de Startzondag van de 
Antoniuskerk. Na de Familieviering gingen de tuindeuren 

open. Het was feestelijk. Hoogtepunt, eigenlijk zoals elk 
jaar, was de loterij. De opbrengst (330 euro) was voor 
de Voedselbank in de Wijkplaats. Aan het einde van de 
gezellige middag was er een groot applaus (een groot 
dank-je-wel) voor Esther en Max die het dit jaar (weer) 
georganiseerd hadden. 

Kinderactiviteiten 
Op dinsdag 11 november komt Sint Maarten te paard 
naar de Antoniuskerk. Om half zeven gaan we met onze 
lampionnen achter hem aan. Door de wijk, naar de 
Wijkplaats. Daar wacht theatergroep LINK op ons met 
een (kort) theaterstuk over Sint Maarten: het Feest van 
het Delen! Terug bij de kerk is er warme chocolademelk 
bij het licht van de vuurkorf. Kom je ook? Op zondag 30 
november kun je meedoen aan de eerste zondag van 
het Adventsproject tijdens de Kindernevendiensten. Dat 
gaat verder op de zondagen van 7 en 14 december. 
Steeds om 10 uur in de Antoniuskerk. 
Op zondag 21 december is de generale repetitie 
van de Herdertjesviering. Het is in de middag (tijdstip 
volgt nog). We oefenen dan het kerstspel dat we op 
kerstavond om 19.00 uur spelen.
Meedoen? Meehelpen? Meer informatie? 
Mail naar: familievieringantonius@gmail.com of kijk 
op Facebook (Familieviering Antonius) of bel Jeroen 
Kwaaitaal (030-2965641).

Katholiek sociaal denken
De Dominicusleesgroep buigt zich over het boek 
Proeven van goed samenleven. Inleiding in het 
katholiek sociaal denken (Baarn: Adveniat, 2012). Dit 
boek, geschreven door lekendominicaan Thijs Caspers, 
biedt aanknopingspunten om de zo vaak gehoorde 
vraag wat een groep of een verband ‘nog’ heeft 

met de katholieke traditie om 
te buigen tot een open gesprek 
over hoe te denken over wat 
we aantreffen en hoe van 
daaruit te handelen, en laat 
zien hoe centrale elementen 
uit de katholieke traditie hierbij 
een rol kunnen spelen. Op deze 
manier kan het boek helpen het 
voortdurend worstelen met de 

16

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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katholieke kerk van het verleden om te buigen naar 
het bouwen aan de katholieke geloofsgemeenschap 
van de toekomst. U kunt nog meelezen en –praten.

Benoeming
Leny Beemer, lekendominicaan en 
lid van de pastoraatsgroep van de 
Dominicusgeloofsgemeenschap, is onlangs gekozen tot 
voorzitter van de European Council of Lay Dominican 
Fraternities (ECLDF).

Komende Activiteiten
Dinsdag 4 november 2014, 20.00-22.00 uur: 
Dominicusleesgroep 
Tweede bijeenkomst rond Proeven van goed 
samenleven. Inleiding in het katholiek sociaal denken 
van Thijs Caspers. 
Locatie: dagkapel Dominicus, Palestrinastraat 1
Vervolgdatum: 2 december
Aanmelden en informatie: secretariaat@
dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 
9.00-12.00 uur)

Donderdag 6 november 2014, 14.30-16.30 uur: 
Seizoenslezing ‘Ik en de ander’
Deze tweede Seizoenslezing gaat over ‘Vreemd en 
eigen’. Waarom zijn ‘vreemden’ zo eng? Waarom is 
het niet alleen voor die ander, maar juist ook voor jezelf 
goed om met ‘vreemde mensen’ eigen te worden? 
Wat heb je daarvoor nodig? Aan de hand van 
voorbeelden uit haar werk met en voor mensen zonder 
verblijfspapieren gaat missionair diakonaal predikant 
Marieke Sillevis Smitt in op deze vragen. 
De Seizoenslezingen worden georganiseerd door de 
Samenwerkende kerken Utrecht-West.
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Kosten: €7,– (incl. consumptie)
Vervolgdata: 26 februari (Thijs Caspers, ‘Arm en rijk’), 7 
mei (Anne-Marieke Koot, ‘Ziek en gezond’)
Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 
030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)
Donderdag 13 november 2014, 20.00-21.30 uur: 
Begeleide meditatie
Drijfzand of rots –  op zoek naar je fundament
Deze begeleide meditatie, gegeven door theoloog 
en geestelijk begeleider Seintje Bos, is bedoeld voor 
mensen met enige meditatie-ervaring.

Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Kosten: €15,–
Vervolgdatum: 11 december; in januari 2015 start een 
nieuwe serie
Aanmelden en informatie: info@seintjebos.nl

Zondag 16 november 2014, 15.00-16.30 uur: 
OperaUtrecht zingt Oog in Al
Componisten en schrijvers – daar zijn de straten van 
Oog in Al naar genoemd. OperaUtrecht zingt liederen 
en verhalen van onder andere Mozart, Goethe, Haydn, 
Händel, Beethoven, Schubert en Shakespeare, volledig 
gekostumeerd en geënsceneerd. Voor groot en klein!
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat
Kaarten aan de kerk: volw. €10,–; stud. €5,–; kinderen 
€2,– (incl. consumptie)

Zondag 14 december 2014, 14.30-16.00 uur: 
Kerstconcert
Traditiegetrouw zingen enkele koren sfeervolle 
kerst- en winterliederen, afgewisseld met bekende 
meezingliederen. Na afloop Glühwein en kerstbrood.
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld)

Voor meer informatie over deze en andere activiteiten 
zie www.denieuwedominicus.nl. 
Facebook: De Nieuwe Dominicus, 
twitter @nieuwedominicus



Een veeltalige vesper op zondag 
14 september

Een woensdagmiddag in juni: in het kerkcentrum 
van de Nicolaas/Monica wordt hard geoefend voor 
de vesperviering op 14 september. Een willekeurige 
voorbijganger zou denken dat hier een talencursus 
gegeven wordt. “Dames, als er een a met twee 
puntjes staat, dan spreek je het uit als éé”, zegt 
een lerares Duits. “Luister goed en zeg mij na: “Bleib 
gnädig so um uns in Sorge.” Even later wordt er 
geworsteld met de uitspraak van “Madonno, Czarna 
Madonno, Jak dobrze Twym dzieckiem być.” Met 
grote bewondering luistert men naar de Poolse Anna 
Chmielewska. “Ongelooflijk dat iemand deze woorden  
zo makkelijk kan uitspreken.” Gelukkig kun je al zingend 
soms een beetje smokkelen. Alhoewel, de dirigente 
Marietrees Broeren is niet tevreden en wijst ons er 
nogmaals op dat in het Frans de t aan het eind van 
een woord niet wordt uitgesproken. 
Ja, het viel niet mee, al die verschillende talen. In 
maar liefst vijf talen heeft het vrouwenkoor Monica 
liederen ingestudeerd voor de internationale vesper 
op 14 september. Met veel enthousiasme kwamen 
deze zomer 18 vrouwen zeven keer bij elkaar om te 
repeteren. Het was ook heel bijzonder om samen het 
Stabat Mater van Pergolesi te zingen. Het is en blijft 
leuk om zo samen met vrouwen vanuit verschillende 
gemeenschappen van de Ludgerus te zingen. Wat ons 
betreft doen we dat nog heel vaak zo. 

(Anne-Marieke Koot, van het vrouwenkoor Monica)

Sint-Nicolaas
Ja, ja het grote feest komt er weer aan! Je ziet overal 
de pepernoten en banketletters weer verschijnen. 
Wij gaan dit feest natuurlijk ook weer vieren. Op 
vrijdag 5 december bent u, vanaf 19.30 uur, van 
harte welkom in ons kerkcentrum. Sint-Nicolaas is de 
patroonheilige van ons kerkcentrum. Achter in de 
kerkzaal staat een prachtig beeld van hem. Dit beeld 
is gemaakt door Omer Gielliet, een Nederlands priester 
en kunstenaar. Gielliet was pastoor te Breskens en 
verwierf bekendheid door zijn houtsculpturen. Deze 
vervaardigde hij sinds 1967. Hierbij maakt hij gebruik 
van de grillige natuurlijke vormen van gebruikt hout, 
zelfs hout van 30.000 jaar oud dat opgebaggerd werd. 
Zijn werk is in tal van kerken en ook op andere plaatsen 
te vinden.  
Op het beeld van Sint-Nicolaas, een heilige in het 
oosters christendom, zien we de krul van zijn staf. De 
krul is een symbolische slang, teken van wijsheid en 
oneindigheid, die uitloopt in een verticale lijn naar 
beneden, de afdaling van geest of wijsheid naar 
aardse sferen.  Ook zien we drie kinderen in het 
beeld verwerkt. Sint Nicolaas is beschermheilige van 
kinderen. Zo is er de legende van de drie scholieren 
die door een herbergier werden gedood maar door 
Sint-Nicolaas weer tot leven werden gewekt, de 
legende van de drie arme 
dochters die dankzij giften 
van Sint-Nicolaas konden 
trouwen, of de legende 
van het kind dat in het bad 
door Sint-Nicolaas werd 
behoed voor verbranding. Er 
is ook een scheepsboeg te 
zien. Sint-Nicolaas is immers 
ook schutspatroon van de 
zeevaarders. Hierdoor kreeg 
hij ook in de West-Europese 
kustnaties een grote 
aanhang. In de 13e eeuw 
werd de naamdag van Sint-
Nicolaas vastgesteld op 6 
december en vanaf die tijd 
vieren we het feest van Sint-
Nicolaas aan de vooravond 
van die dag.
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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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Oecumenisch Avondgebed Advent 2014: 
Bidden om vrede
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander 
volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Micha 
4,3

Bidden om vrede: In de wereld lijkt de dreiging van 
oorlog en geweld groter dan ooit. Hoe gaan we daar 
mee om? Is terug vechten het antwoord? Wat zegt de 
Schrift ons? Bidden om vrede is ook een verzuchting.

U wordt van harte uitgenodigd op woensdag 17 
december om 19.30 uur in het kerkcentrum van de 
Nicolaas/Monica voor een viering ter voorbereiding op 
het Kerstfeest.
De viering wordt voorbereid en verzorgd door 
de Werkgroep Oecumenisch Avondgebed, met 
deelname uit de Oranjekapel en de kerkcentra 
Nicolaas-Monica, Joseph en Jacobus. Na afloop is er 
samenzijn met koffie en thee. 

Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht 
Telefoon: 030 – 271 93 93  ma, di, vr : 14-16 uur
Mail: draaiwegkerk@planet.nl  

St. Josephkerk                   

Herfst in de Joseph 
Op 21 september was in de Josephkerk de plechtige 
doop van Federico Richard Salvatore Vaccalluzzo, 
zoon van Gianfranco Vaccalluzo  en Emily Hoogveld 
door pastor Oscar Swijnenberg. Die vond het heel 
prettig dat er weer eens volop jonge mensen 
aanwezig waren en stond in zijn homilie stil bij hoe 
het moet zijn voor jongeren als gelovigen te somber 
zijn. Dit is voor hen niet prettig: dus de mondhoeken 
omhoog! Hij wilde ons moed inspreken aan de hand 
van een verhaal van Graham Greene: de Kerk 
gaat nooit verloren. Tijdens de doopviering werd 

ondermeer gezongen uit de Taizé-bundel en ook zong 
het koor Kind wij dragen je op handen Na de viering 
trakteerden de ouders iedereen overvloedig op gebak 
(o.a. een dooptaart). 

Op 3 oktober was de begrafenis van dhr Zarkesy 
vanuit de Joseph. De roma-gemeenschap weet de 
Joseph te vinden voor het vieren van  uitvaarten. 
Begrafenissen zijn grootse gebeurtenissen voor roma. 
Men laat de dode niet alleen, vanaf het moment van 
overlijden in het ziekenhuis tot het afscheid op de 
begraafplaats. De familie gunt zichzelf nauwelijks tijd 
om te eten en te drinken. Vergiffenis wordt gevraagd 
aan de overledene voor alles wat men fout heeft 
gedaan. Na afloop is er een uitgebreide maaltijd en 
worden de contacten aangehaald. Nog wat van te 
leren?

Vrijwilligersmiddag. 4 oktober hadden de vrijwilligers 
van de Joseph een High-Tea in restaurant Zinn-in. 
Het was al weer een poos geleden dat we zo bij 
elkaar waren. We hebben die middag niet te veel 
gesproken over onze toekomst. Dat gebeurde wel op 
30 september. 

Op 1 november is er een plechtige Allerheiligenvesper 
gepland en 2 november is om 9.30 uur de 
Allerzielenviering, waarbij we de overledenen uit 
onze kerkgemeenschap gedenken. Er waren dit jaar 



 

Kerstconcert
In het verleden heeft het Utrechts Politiekoor ook al eens 
een zangmiddag gegeven in onze kerk. Dat is toen 
goed bevallen. Daarom is positief gereageerd op de 
vraag om nog eens op te treden. Zij zullen op zondag 
14 december om half 3 zal een kerstconcert geven. Het 
concert zal duren tot ca 4 uur. 

Minimarkt
Ook dit jaar willen de vrijwilligers op 31 december weer 
een minimarkt organiseren. Uiteraard weer met onze 
heerlijke oliebollen. Maar om een markt te kunnen 
houden hebben zij wel wat spullen nodig. Daarvoor zijn 
ze grotendeels van u afhankelijk. Daarbij gaat het om 
niet al te grote spullen.  Dus geen grote meubelen. Als 
u iets te missen heeft kunt u dat iedere dinsdagochtend 
of vrijdagochtend brengen. Vanaf rond 10:30 uur staat 
de koffie klaar. En als u  het niet zelf kunt brengen, laat 
het ons dan weten, dan komen we bij u langs. U kunt 
daarvoor het secretariaat bellen.

Schoonmaak kerk
Voor Pasen, in maart van dit jaar, hebben we onze kerk 
een grondige opschoonbeurt gegeven. Er waren toen 
12 mensen aanwezig voor de klus. Ook voor Kerstmis 
willen we dit weer doen.  Precieze datum wordt nog 
vastgesteld en zal waarschijnlijk een zaterdagmorgen 
worden. Houd Ludgerus Actueel in de gaten voor 
die datum. Wij hopen dat er weer veel mensen zullen 
reageren, want u kent het gezegde - veel handen......

Rafaëlfeest 2014
Vrijdag 26 september was ons jaarlijkse feest. Begonnen 
werd met een plechtige eucharistieviering waarin, zoals 
vorig jaar, we weer 2 celebranten hadden  waaronder 
onze Poolse pastor. Na de viering de feestavond met dit 
jaar meer mensen dan vorig jaar, en gelukkig ook weer 
een aantal Poolse gelovigen. Het was het eerste feest 
dat was opgezet door een nieuwe groep vrijwilligers. 
Die hebben vastgehouden aan de traditie, maar 
ook nieuwe elementen ingebracht. Traditie was b.v. 
taarten en gebak bij de koffie en het smakelijke eten 
later bij de borrel. Maar deze keer brachten diverse 
groepen en personen het onderhoudende element, 
met muziek en zang. Optreden van twee koren, 
waarvan een  Surinaams. Zuster Andrea met een heel 
leuke voordracht, Jos met gitaar en een  mooi lied, en 
natuurlijk Dennis die de hele avond goed bezig was. Al 
met al een heel fijne avond , waarvan er hopelijk nog 
velen zullen volgen.

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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bijzonder weinig begrafenissen vanuit de Joseph. Een 
gezonde gemeenschap…? Dat toch niet helemaal, 
maar zelfs trouwe parochianen maakten een andere 
keuze. Het afscheid vindt steeds vaker plaats in aula’s 
en in rouwcentra zelf.  De Kerk zou wat meer moeten 

inspelen op die tendens, met een speciale liturgie voor 
crematoria bv, anders komen we ergens achteraan 
in de ontwikkelingen en vullen anderen het gat in de 
mark voor ons op, vrezen wij. 

Charles Vrencken



Agenda
         berichten
Agenda
         berichten

Groot Utrechts Kerkdictee
Dit evenement stond gepland 
voor vrijdag 31 oktober maar 
kon helaas niet doorgaan. Het 
staat nu gepland als onderdeel 
van de Kerkennacht 2015 op 
vrijdagavond 19 juni 2015. 

Herdenking 
Kristallnacht 
Sinds enkele jaren wordt 
in Utrecht stil gestaan bij 

de Kristallnacht, 8-9 november 1938 in Duitsland, 
de aanloop naar de vernietiging van de joodse 
gemeenschap. De herdenking vindt plaats op zondag 
9 november vanaf 19.00 uur in de Lutherse kerk, 
Hamburgerstraat 9.

Leerhuisavond Antoniuskerk 
De serie leerhuisavonden onder leiding van Tirtzah 
Middleton gaat gelukkig ook in 2014-2015 weer door. De 
eerste keer is op dinsdag 11 november, met als thema: 
Offers.
Plaats: Antoniuskerk, Kanaalstraat 200. Aanvang: 20.00 u. 
Vanaf 19.45 is er koffie/thee. De volgende avonden zijn 
op 22 januari en 26 maart 2015. 

Bijbel leesgroep in Nicolaas-Monicakerk 
De afgelopen maand  zijn we met een aantal mensen 

samen de Bijbel gaan lezen. We lezen verder in Genesis, 
vanaf hoofdstuk 12. Hier begint het verhaal van de 
aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jakob. U bent van 
harte welkom om mee te doen. Laatste bijeenkomst op 
donderdag 13 november van 19.30 tot 21.00 uur in het 
kerkcentrum Nicolaas-Monica. 
U kunt zich opgeven per mail: a.m.koot@casema.nl of 
telefonisch 030-2444032 of via het centraal secretariaat.

7-14 November: Week van de dialoog
De Wijkplaats wil meedoen 
aan de Week van de Dialoog. 
Daarom organiseren we op
dinsdagmiddag 11 november 
van 13.00 -15.00 een dialoog-
tafel. Aan de hand van vier 
vragen spreken we door over het 
thema ‘daar zit muziek
in’. Een dialoog is anders dan een 
discussie of een debat. Luisteren 
staat voorop, de nadruk ligt 
vooral op het kennisnemen van 
de gedachten en ervaringen 
van de ander, het is dus van 
belang dat je openstaat voor de 
ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen.
Wil je meedoen of meer info: bel of mail
naar: p.ten.hoeve@protestant-utrecht.nl / 06-
47619597, ook als je die middag niet kunt maar
wel op een ander moment in die week.
Adres: Joh. Camphuijsstraat 101 (hoek Kanaalstraat).
Meer informatie: www.nederlandindialoog.nl

Bezinning op de Advent in Jacobuskerk 
Ter voorbereiding op de komende adventstijd is op 
woensdag 19 november in een van de zalen van de 
Jacobuskerk een bijeenkomst waarin de Schriftlezingen 
van  de zondagen voor het kerstfeest  worden beluisterd 
en overwogen. Naast uitleg van de tekst is er ruimte 
voor overweging. De bijeenkomst begint om 20 uur. 
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Aanmelden (voor 18 november) bij pastor Westerveld, 
tel. 030 – 296 30 78 of secretariaat Jacobuskerk 030 - 244 
22 01. 

Meditatieve viering in Josephkerk
Op vrijdag 21 november is er in de Josephkerk om 16.00  
uur een meditatieve viering met medewerking van de 
gregoriaanse schola. Het is een eenvoudige viering van 
bezinning en stilte. Dit jaar willen we ter inspiratie een 
korte tekst lezen van Thomas Merton. Merton (1915-1968) 
was trappist en heeft verslag gedaan van zijn spirituele 
zoektocht in het boek Louteringsberg. Zijn zoektocht 
en gedachten zijn ook voor onze tijd inspirerend. Deze 
meditatieve vieringen zijn iedere 3e vrijdag van de 
maand. Volgende viering: vrijdag 19 december. 

Vieringen Taizé 
Sinds september 1996 worden 
er maandelijkse gebeden 
in Utrecht georganiseerd, 
aangezet door de 
oecumenische gemeenschap 
Taizé en in verbondenheid 
met de “pelgrimage van 
vertrouwen”. In het gebed worden o.a. de liederen van 
Taizé gezongen en neemt stilte een belangrijke plaats 
in. Soortgelijke initiatieven zijn er ook in andere grote 
steden in Nederland. De gebeden zijn oecumenisch; 
ze worden voorbereid door jongeren die afkomstig 
zijn uit verschillende kerken. Vanzelfsprekend staan de 
gebeden open voor iedereen die wil komen. Er wordt 
niets van je verwacht, er wordt niets van je gevraagd, er 
ligt alleen een uitnodiging.
Misschien kan er na het gebed iets veranderen in ons 
leven, kunnen we iets meenemen naar huis, naar onze 
eigen buurt, stad, dorp, parochie of gemeente. Adres 
en tijd: De Wijkplaats, Joh. Camphuijsstraat 101 (hoek 
Kanaalstraat) om 20.00 uur. Eerstvolgende keren: 20 
november en 18 december.
Heb je een vraag of wil je meer weten? Stuur ons dan 
een e-mail via info@taizeinutrecht.nl. 

Vieringen Taizé (2)
Naast de jongerenviering in De Wijkplaats is er een 
stilteviering in de sfeer van Taizé in de Johannes-
Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2  in Utrecht 
(Hoograven). Na de dienst is er ruimte voor koffie/thee  
en gesprek en kan, waar gewenst, worden doorgepraat 
in een café of  huiskamer ‘om de hoek’. Datum/tijd: 
zaterdag 6 december 2014; 18.30 uur. 

Aanmelding van Eerste Communicanten 
en Vormelingen 

Ouders die hun kind 
willen aanmelden 
voor de Eerste Heilige 
Communie of voor het 
H. Vormsel kunnen dat 
doen bij het centraal 
secretariaat van de 
Ludgerusparochie (ma. 
t/m do. 9-16 uur). Graag 
spoedig, want dan 

kan met Kerstmis al iets met de kinderen ondernomen 
worden.
In januari 2015 zullen de officiële trajecten beginnen. De 
Eerste H. Communie is op zondag 19 april, het H. Vormsel 
op zaterdag 23 mei, aan de vooravond van Pinksteren. 
Nadere gegevens zullen nog worden bekend gemaakt. 

Voorkomen is beter dan 
schuldhulpverlening
Momenteel hebben ruim 
800.000 huishoudens in 
Nederland financiële 
problemen. Misschien 
wel uw buurman of een 
familielid. Schaamte 
of onmacht verhindert mensen erover te praten. 
Www.eerstehulpbijschulden.nl helpt u de signalen te 
herkennen en geeft informatie over hoe u kunt helpen. 
Dat is beslist niet door geld te geven. Maar goede tijdige 
hulp voorkomt escalatie van de problemen en een 
persoonlijk drama. Begin met de postcodecheck en u 
ziet direct hoe hoog het risico op schulden is in uw eigen 
buurt. Www.eerstehulpbijschulden.nl is een website van 
SchuldHulpMaatje en financieel mogelijk gemaakt door 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naastenliefde
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‘Heb je naaste lief als jezelf’ is een populaire uitspraak. 
Afkomstig uit de bijbel, maar eigenlijk een universele 
leefregel. De tentoonstelling ‘Ik geef om jou!’ in 
museum Het Catharijneconvent biedt inzicht in het 
veelomvattende begrip Caritas, Latijn voor liefdadigheid: 
via een inzage in de geschiedenis van de naastenliefde of 
de invulling die diverse religieuze stromingen er aan gaven 
en geven. Schilderijen van bijvoorbeeld Pieter Breughel II, 
Lucas Cranach en Paulus Moreelse, maar ook de kleding 
van een vondeling en een zestiende-eeuwse broodtafel 
geven u inzicht in de Zeven werken van Barmhartigheid: 
de zorg voor de armen, de zieken, de kinderen, de ouden 
van dagen tot aan de stervenden en de doden.

Hebben wij iets met elkaar?

In september verscheen de brief ‘Hebben wij iets met 
elkaar?’, geschreven door bisschop de Korte (Groningen) 
vanuit zijn rol als referent Kerk en Samenleving. De brief 
roept op tot gesprek over crisis, samenhang en isolement 
in onze samenleving. Een passage:

“Vanuit onze katholieke traditie zijn we ertoe geroepen 
om alles wat we aan goeds en waardevols ontmoeten 
in onze wereld te eren en hoog te houden. Graag 
bieden we aan, wat we zelf van Godswege aan 
goeds ontvangen hebben, maar dat betekent nooit 
dat we vanuit ons eigen goed neerzien op anderen. 
Integendeel. We blijven leerlingen die anderen nodig 
hebben, zowel om hen als onszelf te verstaan. Wij zien in 
de samenwerking en de dialoog met andere christelijke 
confessies binnen en in de dialoog met andere religies, 
dat we het beste bij elkaar naar boven kunnen roepen. Zo 
worden religies krachten tot vrede, die zich niet uit elkaar 
laten spelen door hen die religie willen misbruiken als bron 
van geweld.”

Op de website https://www.cordaid.org/nl/nieuws/
hebben-wij-iets-met-elkaar/ is de volledige brief te vinden 
als pdf-download.
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Foto: rkparochiejoure.nl

Uw bijdrage is nog welkom!
Misschien heeft u uw bijdrage al lang betaald; misschien was het er nog niet van gekomen. 
Dan ontvangen wij graag alsnog uw bijdrage op een van onderstaande rekeningen:

•  NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk 
•  NL91 INGB 00005780 54 t.n.v. Penn. Par. best.
    Dominicuskerk  
• NL11 RABO 0394 3021 41 t.n.v. Jacobus, 
    Ludgerus, Salvator

• NL89 INGB 0000 4927 30  t.n.v. Josephkerk 
• NL95 INGB 0001 8060 02  t.n.v. Kerkbijdrage 
    Nicolaas Monica 
• NL61 INGB 0009 6891 25  t.n.v. St. Rafaëlkerk

We willen u ook erop attenderen dat uw jaarlijkse bijdrage aan onze parochie aftrekbaar is als gift voor de
inkomstenbelasting. 
Namens het parochiebestuur: hartelijk dank!
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