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Het parochiebestuur 
Pastoor Huitink (voorzitter) 
Robert Stok (secretaris) 
Joop Schwartz (personeelszaken) 
Bert Vermeulen (gebouwen)
3 Vacatures 

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

Pastoor
Drs. A.J. Huitink: pastoorutrecht@gmail.com ; 
telefonisch via centraal secretariaat. 

Priester-assistent:
Koos Smits: p.ksmits@kpnmail.nl 
tel.: 06 – 1523 2729

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

B.g.g. zijn de pastores bereikbaar via het centraal 
secretariaat 030 – 244 13 19
Voor noodgevallen kunt u ook contact leggen via 
uw lokale secretariaat of lokale telefoonnummer 
(zie hierboven).

Mededelingen, berichten of andere copy voor Ludgerus Magazine 
zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom niet ze te 
versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, zo’n 150 
woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer 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 13 
december. Copy hiervoor moet binnen zijn bij het secretariaat 
uiterlijk op 21 november.

Colofon
Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van 
St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar.
Interim Hoofd- en eindredactie:  Armand Heijnen
Redactie: Nol van Beek, Armand Heijnen
Tekstbijdragen: Linda Lankreijer, Erik Borgman, Titus 
Schlatmann, Koos Smits, Charles Vrencken, Gerrit Jan 
Westerveld
Traffic:  Nol van Beek
Vormgeving:  Michel Dankers
Druk:  Van Horssen OJ Service BV
Oplage: 3900
Contactadres:
Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie
Advertenties:
Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie over prijzen 
en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het centraal 
secretariaat

© Overname van berichten / artikelen uit dit magazine is moge-
lijk, mits met toestemming van het secretariaat van de parochie 
en met bronvermelding.

St. Antoniuskerk
Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht; 030 – 293 08 79 | ma-vr: 9-12 uur | antoniusvanpadua@hotmail.com

St. Dominicuskerk
Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht; 030 – 293 52 45 | ma-vr: 9-12 uur | secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl
 
St. Jacobuskerk
Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht; 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur | jacobuskerk@sintludgerus.nl

St. Josephkerk
Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht; 030 – 271 93 93 (B.g.g.: centraal secretariaat: 030 – 244 13 19) | ma t/m do 
9-16 uur | draaiwegkerk@planet.nl 

St. Nicolaas- en St. Monicakerk
Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht; 030 – 244 13 19 | ma-do: 9-16 vr: 9-12 uur|rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht; 030 – 261 12 52 | ma-vr: 10-12 uur|secretariaat@sint-rafael.nl
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IBeste parochianen ,
Allerheiligen

Over de grens, in Duitsland, zie je in deze tijd van het jaar overal op de 
begraafplaatsen mensen bezig met het schoonmaken van graven: een 
teken van liefde en genegenheid voor de doden. Al is Allerheiligen, 
1 november, volgens de kerkelijke kalender een feestdag, toch heeft, 
denk ik, de gedachtenis van Allerzielen, voor velen grotere betekenis.
Allerzielen geeft ons ruimte om te rouwen. Daarbij kan het om je partner 
gaan maar ook om de oude buurvrouw bij wie je je leven lang met je 
verhaal terecht kon. Hun sterven is voor wie achterblijven een verlies: de 
gestorvene is door zijn of haar leven voor de omgeving heilig geworden. 

Bij een heilige gaat het voor ons gevoel om iemand van boven de normale maat.
In de opvatting van Israel is God, de Schepper van hemel en aarde, die met Abraham een verbond sloot, 
die Mozes riep om Zijn volk Israel te leiden, de Heilige. Geen is er zoals als Hij. Onze joodse en islamitische 
broeders en zusters spreken dit geloof dagelijks uit in hun gebeden: de Eeuwige is de Enige en Heilige.
In het Nieuwe Testament worden mensen van de kerk door de apostel Paulus heiligen van God en 
Jezus Christus genoemd (Efeze 1:1). De apostel gebruikt de term voor gedoopte mensen. Door de doop  
zijn ze binnengegaan in Gods nieuwe schepping. Voor de gedoopte, nieuwe mens, geldt wat in het 
scheppingsverhaal van Adam wordt verteld: uit aarde gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 1:26). 
Iedere mens met zijn of haar eigen naam, gezicht en verhaal, verbeeldt  iets van de Eeuwige, die heilig is.  

Volgens opvattingen in diverse brieven van het Nieuwe Testament dient God in het leven van een gedoopte 
aan het licht te komen. Eenvoudig gezegd: aan de mensen van de kerk moet je God  kunnen aflezen. De 
apostel Petrus zegt het kort en bondig met een verwijzing naar woorden, die Gods volk heeft gehoord: 
wees heilig, want Ik ben heilig (1 Petrus 1:15,16 en Exodus 19:5,6). Dat is een uitdaging aan ons, de kerk. 
Jezus, zelf Gods gezicht voor ons, geeft in het evangelie het profiel van een heilige. Hij ziet de Eeuwige 
weerspiegeld in mensen die zichzelf niets toe-eigenen, niet afgestompt raken en verdriet hebben om het 
kwaad dat gebeurt. Jezus ziet Hem weerspiegeld in mensen die de droom van een wereld met recht en vrede 
niet opgeven, die steeds weer hun hand over het hart halen en niet verstijven in haat. Zij hebben in Jezus’ 
ogen toekomst en zijn Gods heiligen (lees hoofdstuk 5 en 6 van het Mattheusevangelie). Je moet ze met een 
lampje zoeken, maar soms, voor wie het wil zien, staan ze zo maar naast je - als “gewone”, gave  mensen.

Ik wens u vrede en alle goeds.
Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker
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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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Museum Catharijneconvent presenteert de tentoon-
stelling ‘Heilig Schrift’ waarin de heilige boeken van het 
jodendom, christendom en de islam met elkaar worden 
vergeleken. Een expositie met schitterende boekbanden, 
eeuwenoude handschriften en kostbare attributen die 
horen bij de drie heilige boeken Tanach, Bijbel en Koran.
De tentoonstelling toont aan de hand van absolute 
topstukken hoe de drie heilige geschriften verschillen, 
maar juist ook opvallend vaak overeenkomen in 
schoonheid, gebruik en verering. Het is een expositie 
die in een tijd van veel vragen over het naast elkaar 
bestaan van verschillende religies in Nederland de blik 
zal verruimen.
De drie monotheïstische wereldreligies hebben elkaar 
door de eeuwen heen continu beïnvloed. Hun heilige 
boeken zijn aan elkaar verwant als gevolg van hun 
gemeenschappelijke wortels. Ze zijn gemaakt op het 
snijvlak van verschillende culturen en dit levert vaak 
een fascinerend samenspel op. Ruim een kwart van de 
tentoonstelling bestaat uit boeken en handschriften uit 
de bijzondere collectie van de Universiteitsbibliotheek 

Utrecht, waaronder het befaamde Utrecht Psalter. 
Bij de tentoonstelling is een uitgebreid activiteiten-
programma samengesteld. Naast lezingen van onder 
anderen Abdelkader Benali, Kader Abdolah, Annemiek 
Schrijver, Marcel Möring en Huub Oosterhuis zijn er 
rondleidingen in de Ulu Moskee en de synagoge van de 
Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht. Ook zijn er gratis 
rondleidingen in oktober en december en kunt u een 
exclusief kijkje nemen in het depot.
De tentoonstelling is 7 oktober t/m 8 januari 2017 te zien in 
Museum Catharijneconvent. 
Zie ook: www.catharijneconvent.nl

Onlangs luisterde ik naar een EO-programma over he-
dendaagse rouwrituelen. Daar kwam aan de orde dat 
sinds de secularisering van Nederland mensen, soms met 
veel moeite, zoeken naar nieuwe rituelen. Vroeger was 
er een gemeenschappelijk afscheid, waarin de gemeen-
schap participeerde met zang en gebed. Een pastor die 
op de radio aan het woord kwam, vond dat er inmiddels 

wel wat verloren is gegaan. De aanwezigen zitten –veelal 
passief- te luisteren naar een eindeloze reeks sprekers, 
afgewisseld met de lievelingsmuziek van de overledene 
of een geprojecteerde foto. Het gezamenlijke ontbreekt. 
Zijn advies was: “doe dingen samen”.  
Straks gaan we weer Allerzielen vieren; in de Josephkerk 
bijvoorbeeld op 2 november om 19.00 u. We herdenken 
dan de overledenen uit onze gemeenschap van het af-
gelopen jaar, maar ook van vorige jaren. We doen dat 
samen met Gerrit-Jan Westerveld en ons Josephkoor en 
hopelijk met veel mensen, samen biddend. De familie 
of vrienden steken een kaars op voor de overledene en 
noemen de namen zoals we dat altijd deden. En ergens 
blijven we geloven dat we elkaar, op een of andere ma-
nier, toch zullen weerzien. We zingen: ‘Heer herinner U de 
namen…’, want zolang namen genoemd worden, zijn 
mensen niet vergeten. (Charles Vrencken)
Intenties kunnen nog worden doorgegeven via 
draaiwegkerk@planet.nlPiéta van Caspar Berger (Catharijneconvent)

Allerzielen

Tentoonstelling Tanach, 
Bijbel en Koran 
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- Door Erik Borgman -

Er is in de theologische traditie een 
term voor: fides informis, ongevormd 
geloof. Ongevormd geloof is 
bijvoorbeeld het inzicht dat een leven 
gebaseerd op onverschilligheid en 
wantrouwen geen goed leven is. 
Het leven is beter voor wie vertrouwt 
en zich laat raken door het lot van 
anderen. De meeste mensen zien 
dit in en handelen er doorgaans 
naar. Dat, zegt de katholieke 
traditie, is goed en waardevol. Zij 
geven in hun handelen blijk van het 
inzicht dat zij door liefde gedragen 
worden en dat van hun kant liefde 
hierop het gepaste antwoord is.

Wat klassiek ‘gevormd geloof’ 
heet, fides formata, gaat een stap 
verder en beaamt de christelijke 
verkondiging dat God liefde is en 
dat mensen door trouwe liefde uit 
te stralen, beeld van God zijn. Fides 
formata zal van daaruit ook liefdevol 
leven als de situatie daartoe niet 
uitnodigt, of als leven vanuit de 
liefde je zelfs schade berokkent.

Het krijgt bij uitstek gestalte in het 
door Jezus belichaamde inzicht dat 
het je willens en wetens overgeven 
aan de mogelijkheid met geweld 

gedood te worden, ondanks 
alle schijn van het tegendeel, 
een weg ten leven betekent. Zo 
toonde Jezus zich naar christelijke 
overtuiging bij uitstek ‘icoon van 
de levende God’ (Kolossenzen 
1,15). Fides informis neigt ertoe te 
vertrouwen op de liefde waar dat 
mogelijk blijkt, maar niet waar dat 
onmogelijk lijkt. Zij is niet helemaal 
wat zij zou moeten zijn, maar in 
haar gebrekkigheid is zij wel degelijk 
echt geloof en echt van waarde.

Echte liefdesrelaties
Zonder het woord te noemen, heeft 
paus Franciscus gebruik gemaakt 
van het idee van de fides informis. 
In de apostolische exhortatie Amoris 
laetitia, ‘om de vreugde de liefde’, 
waarin hij de resultaten van de 
bisschoppensynodes van 2014 en 
2015 over het gezin formuleert, stelt 
de paus nadrukkelijk dat volgens 
de criteria van de rooms-katholieke 
kerk gebrekkige liefdesrelaties en 
gezinsverbanden wel degelijk echte 
liefdesrelaties zijn. Waar mensen 
elkaar geen trouw beloven voor het 
aanschijn van God in een kerkelijk 
huwelijk, maar trouw zijn in de liefde, 
is deze liefdestrouw waardevol.

Waar een eerdere poging een 

stabiele relatie vorm te geven 
schipbreuk leed, is de tweede 
relatie waarin dit wel lukt een groot 
goed. Waar mensen samen elkaars 
kinderen opvoeden, ook waar dit niet 
hun beider kinderen zijn, is de liefde 
waarmee en van waaruit zij dit doen 
een teken van Gods aanwezigheid. 
De aanwezigheid van God moet 
daarom geëerd en hooggehouden 

Paus Franciscus over huwelijk en gezin:

De vreugde van de liefde
Onlangs presenteerde paus Franciscus zijn lang verwachte document over huwelijk en gezin. Amoris 
laetitia: De vreugde van de liefde. ‘De paus verandert de leer niet’, luidde hier en daar  teleurgesteld 
het commentaar. Erik Borgman zit er niet zo mee. Alsof de hedendaagse common sense over liefde en 
relaties de hoogste wijsheid zou zijn. De aanpak van Franciscus is wel degelijk verfrissend. Hij neemt het 
werkelijke leven serieus met alle ups en downs. Niet om daarin aan te wijzen wat er allemaal mis is of 
ontbreekt, maar om te zien wat het leven allemaal te bieden heeft. “Vreugde om wat goed is als aanzet 
van de aanwezigheid van God, die eens alles in alles zal zijn.”

Hendrick Cornelisz  van Vliet:  Portret van de familie van Michiel van der Dussen, 1640
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worden, evenals degenen die deze 
aanwezigheid gestalte geven. Weg 
met de klacht over wat er allemaal 
mis is of kan zijn, wat er ongeordend 
aan zou wezen! In plaats daarvan: 
vreugde om wat goed is als 
aanzet van de aanwezigheid van 
God, die eens alles in alles zal zijn.

Aanpassen
De paus verandert de katholieke 
leer niet, was bij de presentatie 
van Amoris laetitia op 8 april het 
commentaar. Sommigen meenden 
echter dat hij wel laat zien waar 
de sleutel onder de mat ligt om de 
deur naar verandering te openen. 
Dit kan toch weer suggereren dat 
de kerk zich vooral moet aanpassen 

aan de manier waarop er verder 
over gezin en familie wordt gedacht. 
Alsof dat de hoogste wijsheid zou 
zijn en de waarde van een kerkelijk 
document afhangt van de mate 
waarin het deze aanpassing 
bevordert! Amoris laetitia is allereerst 
een pleidooi niet uit te gaan van 
een bepaald beeld van wat liefdes- 
en gezinsrelaties zouden moeten 
zijn, maar te leren van de manier 
waarop zij werkelijk gestalte krijgen.

De kerk geeft hiermee niet toe aan 
de druk zich aan te passen aan de 
hedendaagse common sense, maar 
het kan wel degelijk nieuwe deuren 
openen. De manier waarop het 
document begint, is betekenisvol: 
‘De vreugde van de liefde die 
ervaren wordt door gezinnen, is 
ook de vreugde van de kerk.’ Dit 
herinnert aan het begin van de 
pastorale constitutie Gaudium et 
spes van het Tweede Vaticaans 
Concilie (8 dec. 1965): De vreugde 
en de hoop, het verdriet en de angst 
van de mensen van vandaag, vooral 
van de armen en van degenen die 
te lijden hebben, zijn evenzeer de 
vreugde en de hoop, het verdriet en 
de angst van Christus’ leerlingen: er 
is werkelijk niets bij mensen te vinden 
dat geen weerklank vindt in hun hart.

Een kerk die solidair is
Dit drukt goed uit wat de paus in dit 
nieuwe document voor ogen lijkt te 
staan: een kerk die solidair is met de 
moeilijkheden die gezinnen te verduren 
hebben en die van hen wil leren.

Ook de openheid van de rooms-

katholieke kerk voor andere kerken 
begon toen de nadruk niet langer 
gelegd werd op wat hen ontbreekt, 
maar op wat zij te bieden hebben. 
Het bleef daarbij niet bij de erkenning 
van het geloof van de anderen als 
ongevormd, maar waardevol. In 
Unitatis redintegratio, het document 
van het Tweede Vaticaans Concilie 
over de oecumene, worden 
katholieken aangespoord om 
van dat wat zij aan waardevols 
bij anderen zien te leren en zich 
erdoor te laten vormen: Wat echt 
christelijk is, is immers nooit in strijd 
met de waarachtige waarden van 
het geloof; meer nog, het kan altijd 
leiden tot een dieper doordringen in 
het mysterie van Christus en zijn kerk.

Analoog kunnen we aan de hand van 
wat getuigt van God in de liefde en 
zorg van mensen voor elkaar binnen 
gezinnen en families, ontdekken wat 
de waarachtig gelovige visie is op 
het leven in intieme relaties. De visie 
op wat in het licht van het evangelie 
ten volle een goed gezinsleven mag 
heten, is nog niet af. In deze zin is 
ons aller geloof tot op zeker hoogte 
informis. We hebben echter volop 
de kans ons door elkaar te laten 
vormen in de vreugde van de liefde 
die een gestalte is van – met de 
titel van de eerdere exhortatie van 
paus Franciscus – Evangelii gaudium, 
‘de vreugde van het evangelie’.

Deze opinie is met toestemming van 
de auteur overgenomen van:
www.debezieling.nl

Paus Franciscus over huwelijk en gezin:

De vreugde van de liefde
Onlangs presenteerde paus Franciscus zijn lang verwachte document over huwelijk en gezin. Amoris 
laetitia: De vreugde van de liefde. ‘De paus verandert de leer niet’, luidde hier en daar  teleurgesteld 
het commentaar. Erik Borgman zit er niet zo mee. Alsof de hedendaagse common sense over liefde en 
relaties de hoogste wijsheid zou zijn. De aanpak van Franciscus is wel degelijk verfrissend. Hij neemt het 
werkelijke leven serieus met alle ups en downs. Niet om daarin aan te wijzen wat er allemaal mis is of 
ontbreekt, maar om te zien wat het leven allemaal te bieden heeft. “Vreugde om wat goed is als aanzet 
van de aanwezigheid van God, die eens alles in alles zal zijn.”

Hendrick Cornelisz  van Vliet:  Portret van de familie van Michiel van der Dussen, 1640
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Secretariaat: 
Eerste tussenrapportage
De drie secretariaten hebben  
gezamenlijk nagedacht hoe 
het werk zou moeten worden 
georganiseerd. Vooral is gekeken hoe 
de taakverdeling tussen de locaties 
en het centraal secretariaat moet zijn. 
Daarbij hebben we gewerkt volgens 
het subsidiariteitsprincipe van het 
adviesrapport: laat de locaties zoveel 
mogelijk aan zet. Daar ligt de basis van 
de geloofsgemeenschap. We willen 
geen centraal bureau waar elk besluit 
en elke actie moet passeren. 

De stuurgroep (bestaande uit 
vertegenwoordigers van de 
parochiebesturen)  heeft op een 
aantal punten  de richting voor 
verdere uitwerking aangegeven: 
-onder eindverantwoordelijkheid van 
het pastoraal team organiseren de 
locaties de liturgische activiteiten.
-locaties zorgen voor hun eigen 
pastoraal centrum. 
-hoe kan de 7 x 24 uur bereikbaarheid 
(belangrijk bij overlijden van 
parochianen) samen georganiseerd 
worden? Centraal organiseren lijkt 
het handigste en de beste basis te 
bieden voor het geval locaties qua 
bezetting kwetsbaar worden. 
-we gaan uit van één parochie en 
dus één geïntegreerd systeem voor 
boekhouding en ledenadministratie. 
Daarin moet elke locatie wel zijn 
eigen locatiebudget en zijn eigen 
ingeschreven parochianen kunnen 
terugvinden en beheren.
-met de werkgroep communicatie 

en de locaties moet nagedacht  
worden over de beste vorm van 
verspreiding en de wenselijkheid van 
een betaald abonnement voor wie 
geen kerkbijdrage betaalt.
-een sterke, stedelijke actie 
Kerkbalans om de inkomsten van de 
parochie te vergroten. 
-de keuze voor de huisvesting van 
het centraal secretariaat 

-het in elkaar schuiven van  de 
locatieraden en pastoraatsgroepen. 
Eén groep is dan verantwoordelijk 
voor de organisatie, het beheer en de 
inhoudelijke activiteiten. In de praktijk 
werkt dit al zo in verschillende locaties.  

Personeel
Met de secretariaten is een overzicht 
gemaakt van alle medewerkers van 
de drie parochies - vaste medewerkers 
en ZZP’ers. Voor de laatste groep 
wordt gewerkt aan een door de 
Belastingdienst goedgekeurde ZZP-
overeenkomst.

Tweede werkconferentie 
Locatieraden en Pastoraatgroepen
Op 22 september vond in 
kerkcentrum Nicolaas Monica de 
tweede werkconferentie plaats van 
locatieraden en pastoraatsgroepen. 
We bouwden voort op de uitkomsten 
van de eerste werkconferentie. Toen 
werden nieuwe ideeën opgedaan 
door de uitwisseling van activiteiten en 
plannen in de verschillende locaties. 

Opvallende uitkomsten: 
-vrijwel alle locaties willen iets gaan 
doen rond bezinnen en samen eten. 
De Paulus doet dat al enkele jaren, de 
Dominicus is begonnen met een ontbijt/
bezinningsmoment op zondagochtend 
voor gezinnen. 
-breed leeft de gedachte dat we 
moeten investeren in verdieping van 
het geloof, zowel in de zin van weten/
kennis als in de zin van persoonlijke 
beleving. 
-een aantal locaties wil gebruik maken 
van elders ontwikkelde vormen als 
‘bidden met de benen’ of verdieping 
n.a.v. film of TV-programma. 
-de locaties willen dat er stedelijk 
werk wordt gemaakt van goede 
communicatie en publiciteit door 
middel van een parochieblad en een 

Op weg naar een Utrechtse stadsparochie   
Deze korte ‘update’ vertelt waar we staan na de zomerperiode en wat ons als Ludgerus-, Salvator- en Martinusparochie de komende maanden te doen staat. 
Aan het eind van dit seizoen (mei 2017) moet het project zijn afgerond en moet het voorstel tot samengaan bij de bisschop ter goedkeuring liggen. 

St Ludgerus Diana Nieuwold Kerkfotografie
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goede website. Op dit moment blijft 
wat we doen onzichtbaar voor de rest 
van de stad.  
- de locaties vinden dat er stedelijk 
nieuwe activiteiten moeten komen, die 
de grote maatschappelijke vragen van 
bijvoorbeeld vluchtelingen en diversiteit 
oppakken. Dat gaat de mogelijkheden 
van individuele locaties te boven. 

Tijdens deze werkconferenties is ook 
vanuit de locatie geformuleerd wat 
men aan mandaat en faciliteiten nodig 
heeft om zijn werk te kunnen blijven 
doen. Dat is de basis voor de derde 
werkconferentie op 3 november. Dan 
willen we de opzet van een mandaat 
voor locaties bespreken. 
 
Communicatie:
Locaties en parochie
Deze werkgroep buigt zich over de 
kernboodschap en de doelgroepen 
van de parochie en welke 
communicatiekanalen daarvoor 
moeten worden ingezet.  Daarbij zal de 
werkgroep kijken naar de afstemming 
tussen parochie en communicatie 
binnen de locaties. 
De werkgroep zal met alle betrokkenen 
van de locaties een bijeenkomst 
beleggen om dit onderwerp verder 
uit te diepen en om tot afspraken en 
afbakening (wie doet wat) te komen.   

Financiën
De werkgroep financiën heeft een 
eerste opstelling gemaakt van de 
samengestelde jaarrekening van de 
drie parochies op basis van de cijfers 
over 2014. Gestreefd wordt naar een 

sluitende begroting in 2019. Verder 
werkt men aan een model om de 
opbrengsten en kosten per locatie 
(waardoor ook locatiebudgetten beter 
beheerd kunnen worden) én de kosten 
en opbrengsten van de parochie als 
geheel helder in beeld te krijgen.  
  
Stadssynode030 
In de stadssynode wordt op verzoek 
van pastoor Huitink door vijftien 
mensen nagedacht over de betekenis 
van de katholieke gemeenschap 
voor de stad. Met een website (www.
stadssynode030.nl) is voor de zomer 
publiciteit aan dit initiatief gegeven. 
Mensen zijn gevraagd een enquête in 
te vullen. Driehonderd mensen, vooral 
actieve katholieken, hebben dat 
gedaan. De uitkomsten daarvan zullen 
in oktober op de website worden gezet. 
De eerste resultaten laten zien dat inzet 
op inhoud en verdieping van het geloof 
belangrijker worden gevonden dan de 
uiterlijke kant van de kerk. De navolging 
van Jezus Christus wordt gezien als de 
belangrijkste taak van katholieken in 
de stad. Centraal staat dat we een 
geloofsgemeenschap zijn: het gaat 
om geloven en het gaat om dat met 
elkaar als gemeenschap te doen. 
De stadssynode gaat 20 november 
een publieksbijeenkomst houden 
voor iedereen die mee wil praten 
over de toekomst van de katholieke 
gemeenschap in de stad. 

Bron: Stuurgroep samengaan paro-
chies Utrecht. Projectleiding: René 
Grotenhuis (ingekort door redactie)

Op weg naar een Utrechtse stadsparochie   
Deze korte ‘update’ vertelt waar we staan na de zomerperiode en wat ons als Ludgerus-, Salvator- en Martinusparochie de komende maanden te doen staat. 
Aan het eind van dit seizoen (mei 2017) moet het project zijn afgerond en moet het voorstel tot samengaan bij de bisschop ter goedkeuring liggen. 



10

Krachten gebundeld 
voor Adventsactie 2016
In het voorbije jaar hebben drie Utrechtse parochies in de advent en in de veertigdagentijd 
samen actie gevoerd voor de ondersteuning van taalles aan vluchtelingen in Utrecht. De voor-
bereiders van deze acties hebben de indruk dat het een goede zaak is om de krachten te blij-
ven bundelen en zo gebruik te maken van  kwaliteiten die op verschillende plaatsen in Utrecht 
aanwezig zijn. 

- Door Gerrit Jan Westerveld -

Afgelopen zomer heeft bisschop Mirkis 
uit Kirkuk, Noord-Irak, een bezoek 
gebracht aan Utrecht. Tijdens een 
ontmoeting met vertegenwoordigers 
van de parochie en andere 
organisaties heeft deze Chaldeeuws-
katholieke Dominicaanse bisschop 
verteld over het leven in Irak, een land 
dat al meer dan 30 jaar te maken 
heeft met oorlog en geweld. Miljoenen 
mensen zijn er hun woonplaats  
ontvlucht en wachten in vaak 
primitieve omstandigheden op betere 
tijden.

Als leider van een van de groepen in 
Irak spant bisschop Mirkis zich in voor de 
opbouw van een nieuwe, vreedzame 
en democratische, samenleving 
in zijn vaderland.  Monseigneur 
Mirkis is bisschop in een stad met 

anderhalf  miljoen inwoners en 600.000 
vluchtelingen. Op 50 kilometer van de 
stad is IS heer en meester . Hij  zorgt  
met zijn kerk, van 7000 zielen, voor een 
kamp met 4000 verdreven mensen.

Daarnaast heeft de bisschop met een 
team van vrijwilligers de zorg voor een 
groep van 400 jonge mensen op zich 
genomen. Hij biedt hen de kans om 
aan de Arabischtalige universiteit van 
de stad te studeren. De bisschop hoopt 
dat door deze mogelijkheid mensen 
besluiten in Irak te blijven. Hij mikt op de 
vorming van een nieuw kader dat kan 
helpen bij de wederopbouw van het 
land dat door miljoenen mensen de 
rug is toegekeerd.

Hij nodigt jonge vluchtelingen, 
studenten, uit de kampen naar het 
veilige gebied van de stad. Daar 
worden  ze met 25 tot 30 mannen 
of met evenzoveel  vrouwen in 
huizen ondergebracht. In de veilige 
woonruimte wordt gezorgd voor 
water, internet en voedsel om een 
goed studieklimaat te garanderen. De 
stad Kirkuk betaalt het collegegeld. 
Bij toelating wordt niet gekeken naar 
religieuze achtergrond. Moslims, jezidi’s 
en christenen wonen samen onder 
éen dak. 
Per jaar kost het leven van een student 

ongeveer 2500 Euro. Een eenvoudig 
rekensommetje leert dat de bisschop 
op den duur miljoenen nodig heeft. 
Wij mikken er op dat wij als Utrechtse 
roomskatholieke gemeenschap 10 
studenten een jaar gaan onderhouden 
en daarvoor in de advent 25.000 Euro 
inzamelen.

In Utrecht hebben wij door zuster Yosé 
Höhne Sparborth vrijwel direct contact 
met de bisschop en zijn werk in Kirkuk. 
Onlangs heeft zij Kirkuk nog bezocht. 
Zij  heeft de voorbereidingsgroep 
voorzien van allerlei informatie die in 
de komende tijd ook voor gebruik 
in de locaties van de parochies 
beschikbaar komt. Er is al enig 
materiaal gepubliceerd op de website 
van de Raad van Kerken in Nederland 
(www.raadvankerken.nl , zoek onder 
Kirkuk) en op Youtube (www.youtube.
com/watch?v=WGx9WzqFm50 ).

Gedurende de adventstijd zal in 
de parochies aandacht worden 
gevraagd voor de studenten van de 
bisschop en zal er in de diverse kerken 
in de weekendvieringen gecollecteerd 
worden.
Giften zijn ook welkom op de bankrekening 
van de parochie St. Ludgerus Utrecht 
IBAN: NL66 RABO 0176 9931 18 
o.v.v. adventsactie studenten Kirkuk.



- Door Linda Lankreijer - 

In 1981 maakt Peter Raedts een reis 
van drie maanden door het Midden-
Oosten. ‘Ik was nog nooit buiten 
Europa geweest. Ik was verrast, 
er was nog weinig toerisme en de 
ontvangst was overal allerhartelijkst. 
Maar ik ben een man, dus ik heb 
in die maanden nooit een vrouw 
gezien.’ 

Hij is een paar keer teruggereisd met 
studenten. Niet lang geleden was 
hij met een groep in Libanon. Op 
de vraag wat wij kunnen leren van 
het Midden-Oosten vertelt hij over 
Libanon: ‘Ik kreeg een kick van de 
levensvreugde die je daar ervaart.’ 

Hij vertelt eerlijk dat hij soms last 
heeft van wat depressies. Het is de 
reden waarom hij ooit uit de orde 
van Jezuïeten gestapt is. ‘Ik ben zelf 
wat depressieverig. In Libanon had 
ik daar minder last van. Dat komt 
ook door de onderlinge banden 
die levend gehouden worden. De 
situatie van de jaren ’50 hier zou ik niet 
terug willen, maar er mag best wat 
meer verbondenheid zijn. Je proeft 
daar een gemeenschapsgevoel, 
levensvreugde. Je bent even bevrijd 
van gemopper en gezeur.’ 

Verdeeldheid
Anderzijds kan de regio ook leren 
van ons: ‘De Libanezen en Jezuïeten 
daar proberen de verdeeldheid te 
overwinnen. Daar zijn wij weer beter 
in. Ik snap bijvoorbeeld niet dat al 
die Arabische landen niet tegen 
Israël op kunnen. Dat komt door de 
verdeeldheid bij de Arabieren.’

‘Bijna geen enkel stuk land of grond’, 
zal hij later vertellen, ‘zeker niet in de 
steden, heeft één cultuur of geloof.’ 
Daar begint de verdeeldheid al.

‘Van welk geloof is de bisschop?’, 

vraagt hij meteen als we over 
de adventsactie en bisschop 
Mirkis beginnen. Mirkis blijkt een 
Dominicaan te zijn. ‘Vroeger waren 
er alleen Grieks Orthodoxen in 
de regio, maar die stelden alleen 
Grieken aan als priester. Toen is er 
een delegatie naar Rome gegaan 
om zich aan te sluiten bij het Rooms-
katholicisme. Daardoor kunnen 
ook mensen van andere volken tot 
bisschop benoemd worden.’ 

‘Het is belangrijk van welk geloof 
je bent. Er zijn in Irak wel tien 
verschillende kerken en die leven als 
concurrenten met elkaar. Als je niet 
van de goede kerk bent, word je 
niet geholpen.’ Van bisschop Mirkis is 
echter bekend dat hij alle geloven wil 
betrekken bij zijn project: ‘De Rooms-
katholieken voelen zich daarbij ook 
gesterkt door steun uit Rome.’

Opbouwen
Als het over de adventsactie gaat, 
zegt hij al snel: ‘Alles wat je begint 
in die landen kan zo afgebroken 
worden. Maar je moet altijd steunen! 
Omdat de mensen zelf er in geloven. 
Ondanks alles gaan ze door met 
leven. De inzet en levenslust is groot, 
de wil om het land op te bouwen is 
enorm.’ 
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‘Peter Raedts is een ouderwets goede verhalenverteller,’ schreef het universiteitsblad van 
Nijmegen bij zijn afscheid als hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis. Naast de Middel-
eeuwen zijn ook de kerken in het Midden-Oosten zijn specialiteit. Daarom geeft hij twee 
lezingen als achtergrond bij de adventsactie dit najaar. Het is een prachtige actie, maar 
je moet veel weten van de cultuur in die regio om de diepe noodzaak te begrijpen.

Peter Raedts over de Adventsactie:

‘Je proeft in het Midden Oosten 
een gemeenschapsgevoel’
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Verhalen uit de buurt
Bijna iedereen was al weg 

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

Bijna iedereen was al weg. Het was na afloop 
van de wijklunch. Verlegen vroeg ze ineens hoe 
het met me ging. En ik vertelde dat. En toen 
vroeg ik aan haar hoe het ging. En ja, toen 
begon zij te vertellen. 

Over haar mooie dochtertje. Over haar vriend. 
Over haarzelf, hoe ze tijd neemt om het verdriet 
van vroeger te verwerken. Hoe blij ze is dat haar 
vriend wel de aandacht en liefde geeft die zij als 
kind zo gemist heeft.  Over hoe moeilijk of dat is. 
En dat dat een oorzaak is van haar borderline-
klachten. Maar dat ze er nu bovenop wil komen, 
al zal het nog wel even duren.  
En ze vertelde dat er zo weinig mensen zijn met 

wie je daar over kunt praten... 
Wij namen er nu even de tijd voor.  Staande 
in de wandelgangen. Ze zei dat dat een soort 
opluchting geeft. …

Het werd een ontroerende ontmoeting voor mij.  
Met iemand die zoveel vreugde én worsteling 
met mij wilde delen.  Kracht en kwetsbaarheid 
voelde ik tegelijkertijd in haar. Zomaar was het 
daar. Dag, kostbaar mens.  

Titus Schlatmann, buurtpastor Stichting 
Buurtpastoraat Utrecht;
t.schlatmann@buurtpastoraatutrecht.nl
06-47442146.
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We willen ons deze periode 
bezinnen en ons laten raken door 
de verschillende beelden van 
Maria en wat ze voor ons eigen 
leven betekenen kunnen. Maria als 
degene die de kunst van het (ver)
wachten en ontvangen verstaat. 
Die gevoel heeft voor het Heilige, 
die de wijsheid draagt en baart, 
de woorden bewaart in haar hart. 
Maria ook als tegendraadse kracht, 
als bron van onverzettelijkheid 
en recht. Maria  zwervend op de 
wegen, hoogzwanger op zoek naar 
onderdak, een kwetsbaar kind in een 
stal in het open veld en niet veel later 
op de vlucht naar Egypte met Jozef 
aan haar zij. Wie is Maria voor ons?

Beelden van Maria
Tijdens de vieringen zullen 
verschillende beelden van Maria 
centraal staan: fysieke beelden, 
(bijbel)verhalen, muziek en liederen. 
We willen op maandag 28 november 
om 20 uur onze eigen beelden 
rond Maria laten zien aan elkaar 
en daarover uitwisselen wat deze 
betekenen voor ons. 
Voor meer informatie en aanmelding: 
Marieke.milder@hetnet.nl

Dans!kerk rond Maria 
Op woensdag 7 december ’s avonds 
is er in de Janskerk een avond samen 
met Dans!kerk. Dans!kerk wil mensen 
in kerken in aanraking brengen 
met de kracht van vrije dans en 
beweging. In de dansmeditaties 
word je de mogelijkheid geboden 

om in vrijheid de verbinding met de 
ander, jezelf en God te ontdekken. 
We dansen zonder te praten met 
elkaar en laten ons lichaam en de 
muziek het gesprek voeren met 
onszelf, de ander en met God. 
Op 7 december zal Maria en muziek 
rond Maria ons begeleiden in de 
dans. Kosten: 5 euro, in de Janskerk. 
Aanmelden of meer informatie: 
Marije Vermerris, info@danskerk.nl

Muziek rond Maria
Hans Leeuwenhage leidt ons in in de 
muziek rond het thema van Maria. 
We beluisteren met elkaar de meer 
bekende, maar ook onbekende 
liederen over Maria, krijgen uitleg over 

de betekenis en compositie en zingen 
met elkaar enkele Marialiederen.
Woensdag 12 december om 20.00 
uur. Informatie en aanmelding: 
Elise Rommens-Woertman 
(Elisewoertman@hotmail.com)

“Theaterconcert de Mariamonologen”
Door theatergroep de Kern 
In “Theaterconcert de Maria-
monologen” vertellen we nieuwe, 
moderne verhalen over Maria 
op een ontroerende, maar ook 
humoristische manier. We zingen 
onze eigen Marialiedjes. En we 
spiegelen ons aan haar. Want wie 
is Maria voor ons, vrouwen van nu? 
En ook vertellen we het verhaal van 
een moderne Maria: Malala, het 
Pakistaanse meisje dat strijd voert 
voor goed onderwijs voor vrouwen.
”Theaterconcert De 
Mariamonologen” is een voorstelling 
vol prachtige verhalen, gedichten en 
nieuwe liedjes, speciaal geschreven 
voor deze voorstelling. Met overgave 
verteld en gezongen door Ineke 
ter Heege, Elly Zuiderveld en Elise 
Mannah en op de piano begeleid 
door Henk Doest. Regie: Jan-Jaap 
Jansen. 

Zondag 18 december om 15 uur in 
de Janskerk. De voorverkoop van de 
kaarten gaat binnenkort van start (15 
euro per kaartje, met gereduceerd 
tarief voor studenten/minima)
Voor meer informatie: 
Elisewoertman@hotmail.com (EUG) 
of  www.theatergroepdekern.nl

Maria in de Advent
Tijdens de advent- en kerstperiode 2016 staat Maria centraal in de EUG/Janskerkgemeente, tij-
dens vieringen en doordeweekse activiteiten en aan de hand van een digitale adventskalender. 
Heel bijzonder is  het theaterconcert ‘de Mariamonologen’ dat op 18 december gespeeld zal 
worden door theatergroep de Kern. 

Foto Diana Nieuwold op Kerkfotografie.nl.; 
O.l.v. van Altijddurende Bijstand; schilderij 

in Jacobuskerk
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Rooster vieringen
Ludgerusparochie t/m zondag 18 december 2016 1)

WEEKVIERINGEN: 
Antonius: wo. 19.00 Vesper | Dominicus: di. 11.00  Wereldwake | Rafael: do. 9.00 Eucharistie | za. 19.00 Eucharistie of Woord & 
Gebed | Tridentijnse mis: woensdag 9 nov. en 7 dec. 19 uur | andere dagen: zie Ludgerus Actueel | 1e Vrijdagviering: Dominicus 
10.00 ; Joseph 10.30 ; Jacobus 10.30 | Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30  2e, 4e en 5e zondag  
1) NB update 03-10-2016 ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden; Raadpleeg op www.sintludgerus.nl de Ludgerus Actueel van 
lopende week of bel het centraal secretariaat (030-2441319) voor actuele informatie.

 Antoniuskerk Dominicuskerk Jacobuskerk Josephkerk Nic. Mon. kerk Rafaëlkerk 
zo. 10 uur zo. 10 uur zo. 11 uur wo. 9.30 uur zo. 10 uur za. 19u. E./w&g
   zo. 11u. E.

Za. 29 okt.       p. Oostendorp
Zo. 30 okt. Woord & gebed Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Oostendorp
  17uur Avondzang 
Wo. 2 nov.    Woord & gebed
Za. 5 nov.      p. Smits
Zo. 6 nov. Familie viering Bid & Breakfast Taizéviering  Woord & gebed p. Smits
  ontmoetingsruimte

Wo. 9 nov.    Woord & gebed  Tridentijnse mis
      19 u.
Vr. 11 nov.    Kleine viering  
    16 uur
Za. 12 nov.      Woord & gebed
Zo. 13 nov. Woord & gebed Eucharistieviering Woord & gebed  Woord & gebed p. Rentinck
  Albertus Magnus
Wo. 16 nov.      Woord & gebed  
Za. 19 nov.      p. Rentinck
Zo. 20 nov. Woord & gebed Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Smits
      om 10.30 u. !!
Wo. 23 nov.    Woord & gebed 
Za 26 nov.       Woord & gebed
Zo 27 nov. Woord & gebed Diaken Janssen Woord & gebed  Woord & gebed p. Rentinck 
1e advent  Doopzondag
  17uur Avondzang
Wo. 30 nov.    Woord & gebed
Za. 3 dec.       p. Smits
Zo. 4 dec. Fam. viering Bid & Breakfast Taizéviering  Eucharistieviering p. Smits
2e advent  Ontmoetingsruimte   patroonsfeest Nic.

Wo. 7 dec.    Woord & gebed  Tridentijnse mis
      19 u.
Vr. 9 dec.    Kleine viering
    16 uur
Za. 10 dec.      Woord & gebed
Zo. 11 dec. Woord & gebed Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Huitink
3e advent
Wo. 14 dec.    Woord & gebed
Za 17 dec.      p. Rentinck
Zo. 18 dec. Woord & gebed Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Rentinck
4e advent
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Antoniuskerk Dominicuskerk Jacobuskerk Josephkerk Nic. Mon. kerk Rafaëlkerk 
zo. 10 uur zo. 10 uur zo. 11 uur wo. 9.30 uur zo. 10 uur za. 19u. E./w&g
   zo. 11u. E.

Agenda
         berichten
Agenda
         berichten

VIERINGEN 

Allerzielen
Bij het ter perse gaan van dit blad waren er 
onvoldoende gegevens beschikbaar over vieringen 
op woensdag 2 november (Allerzielen) in diverse 
geloofsgemeenschappen. Raadpleeg voor actuele 
informatie uw lokale secretariaat of bel met centraal 
secretariaat 030 – 244 13 19 (ma t/m do 9 – 16 uur)

Allerzielen begraafplaats St. Barbara

Voor Allerzielen heeft de begraafplaats een speciaal 
programma samengesteld.
Zondag 30 oktober vindt om 17.00 uur in de kapel een 
bijeenkomst plaats met muziek, teksten en licht, geleid 
door Gerard Kruis en Paul Brenninkmeijer, beiden pastoraal 
werkzaam in het aartsbisdom Utrecht. Duur: 30 tot 45 
minuten. Bij het verlaten van de kapel worden lichtjes 
uitgereikt voor een lichtwandeling naar het algemeen 
monument op de begraafplaats. De hoofdpaden zijn 
sfeervol met fakkels verlicht. Zangeres Els van Wayenburg 
en organist André Telderman verzorgen de muzikale 
omlijsting. Aansluitend wordt in de ontvangkamers koffie 
en thee aangeboden.
Woensdag 2 november, Allerzielen, de dag dat de 
katholieke kerk de overledenen herdenkt, is er om 
10.00 uur in de kapel een eucharistieviering met als 
celebrant kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht. 
Concelebrant is pastor Theo de Wit. Na afloop krijgen de 

misgangers een lichtje mee voor een te bezoeken graf. 
Aansluitend wordt in de ontvangkamers koffie en thee 
aangeboden.

Gregoriaanse Vespers in Antoniuskerk
Elke vrijdag om 18.00 uur is er een gezongen Gregoriaanse 
vesper in de Antoniuskerk onder leiding van Arnoud Heerings, 
docent kerkmuziek, 
Gregoriaans en 
liturgie aan het 
Conservatorium in 
Utrecht. De Vespers 
zijn vrij toegankelijk. Het is een fijne manier om de werkweek 
af te sluiten en het weekend in te gaan. 

Tridentijnse Mis
In de zomer 2016 kwam vanuit de St. Augustinuskerk de 
vraag op of er in Utrecht ergens 
een klassieke Latijnse Tridentijnse Mis is. Helaas, een paar 
jaar geleden stopte die traditie in de St. Willibrordkerk vrij 
plotseling. In 1997 vaardigde paus Benedictus uit, dat als 
een groep gelovigen erom vraagt, er gelegenheid voor 
gegeven moest worden. Intussen had priester Koos Smits 
enige zomersessies meegemaakt van de Vereniging 
van Latijnse Liturgie ter instudering van de Tridentijnse 
Mis. In overleg met pastoor Huitink werd besloten een 
proefperiode te houden van 4 maanden in de Rafaelkerk. 
Op 7 september en 5 oktober waren de eerste twee 
vieringen met Gregoriaanse zang, waaraan een kleine 
20 mensen deelnamen. De volgende H. Missen zullen zijn 
op woensdag 9 november en 7 december, om 19.00 uur 
in de Rafaelkerk.
 
Vieringen in de Josephkerk
In de Josephkerk zijn vanaf maart 2016 geen 
Eucharistievieringen meer. Naast de wekelijkse vesper 
op woensdagmorgen om 9.30 uur is er iedere tweede 
vrijdag om 16.00 uur een kleine, eenvoudige viering van 
bezinning, gebed en stilte. Met medewerking van de 
gregoriaanse vrouwenschola. Daarnaast zijn er ook nog 
de 1e Vrijdagvieringen om 10.30 uur. 

15
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Vieringen in Dominicuskerk 
Zondagavondzang 30 oktober en 27 november 17 uur
Tijdens deze vespers worden composities gezongen van 
de Franse dominicaan André Gouzes, met Nederlandse 
teksten van dominicaan Henk Jongerius. Het kernkoor 
zingt om 15.30 uur in en wie wil, mag aansluiten. 

Bid & Breakfast
Elke eerste zondag van de maand komen we in de 
ontmoetingsruimte van de Dominicuskerk met jong en 
oud samen voor Bid & Breakfast. Alle aanwezigen nemen 
iets mee als ontbijt. We delen dat met elkaar, vertellen 
verhalen uit de Schrift, luisteren naar muziek, zingen en 
bidden. Op zondag  
6 november is het 
thema Sint-Maarten. 
Iedereen is van harte 
uitgenodigd. Ook op 
zondag 4 december, 
steeds om 10 uur.

Wereldwake
Iedere dinsdagochtend (behalve 1 november) is er 
achterin de kerk de Wereldwake waar wij stil te staan bij 
de situatie in de wereld, met kaarsen, teksten, muziek en 
gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten 
worden opgeschreven.
Aanmelden voor kernkoor en informatie: secretariaat@
dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 
9.00-12.00 uur)

Taizévieringen 
Elke eerste zondag van de maand in de Jacobuskerk 
Verder op:
• 17 november en 22 december  20.00 uur: Taizé 
jongerengebed in De Wijkplaats, Joh. Camphuysstraat 
101 (hoek Kanaalstraat, Lombok)
• 5 november en 3 december om 18.30 uur in Johannes/
Bernarduskerk O. Nassaulaan 2 (Hoograven). 

Doopvoorbereiding kinderen
De Ludgerusparochie kent een gemeenschappelijke 
doopvoorbereiding onder begeleiding van de 
samenwerkende pastores van Ludgerus-, Martinus- en 
Salvatorparochies.

Doopsel in de stad Utrecht
Twee gesprekken in een kring van (jonge) ouders die 
hun kind willen laten dopen. Een van de leden van het 
pastoraal team is gastheer en (bege)leidt de bijeenkomst. 

Welkom in het Pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adriaan 

van Ostadelaan 4.
• Maandag 14 en 28 november 
2016, 20.00-21.30 uur;
• Woensdag 8 en 22 februari 2017, 
20.00-21.30 uur;
• Dinsdag 11 en 25 april 2017, 
20.00-21.30 uur;
• Dinsdag 13 en 27 juni 2017, 
20.00-21.30 uur.

Meld u aan via e-mail info@stmartinusutrecht.nl of 030-
2546147. Geen kosten
Voor inlichtingen kunt u ook bellen/mailen met het 
centraal secretariaat: secretariaat@sintludgerus.nl of 030- 
244 13 19 en vraag naar Nol van Beek.

Doopsel in de Dominicuskerk
Op zondag 27 november, de eerste zondag van de 
Advent, is er weer een doopviering. Voorganger is 
diaken Lex Janssen. Er kunnen die zondag drie kindjes 
gedoopt worden. Voorbereidingsavonden in pastorie 
Dominicuskerk, Palestrinatraat 1:
• donderdag 10 november 20 uur, 
• woensdag 16 november 20 uur.
Wil je je kind laten dopen, neem dan minstens een 
maand tevoren (eind oktober dus) contact op met 
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, of bel tel. 030-
2935245 (werkdagen 9-12 uur).

Nachtelijke aanbidding in het Cenakel
Het Cenakel in Zuilen is de kapel van de slotzusters van 
Steyl. Behalve de zusters komen ook gewone gelovigen 
uit heel Utrecht en omgeving in de kapel om te bidden, 
stil te zijn of een kaarsje op te steken. Je kunt zelfs via 
internet  bidden (www.cenakel.nl). 
Vanaf begin dit jaar komen mensen niet alleen overdag, 
maar ook ’s nachts naar het Cenakel. Elke eerste nacht 
van vrijdag op zaterdag in de maand is er een rooster van 
nachtelijke aanbidders van het Allerheiligst Sacrament. 
Iedereen die aan de deur klopt, mag binnen komen. 
(priester Koos Smits)

VERDIEPING 

Herdenking Kristallnacht
Kerk & Israël heeft de herdenking van de Kristallnacht 
dit jaar georganiseerd op 9 november a.s. bij het Joods 
monument (Johan van Oldenbarneveltstraat, vlakbij 
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de ingang van het Spoorwegmuseum). Deze sobere 
herdenking van de verschrikkelijke pogrom in 1938, de 
opmaat naar de vernietigingskampen, begint om 19.00 
u. en zal ongeveer een half uur duren. Als u met de 
auto komt, let er dan op dat er in de directe nabijheid 
weinig parkeerruimte is. De parkeerplaats van het 
Spoorwegmuseum is namelijk op dat uur al gesloten.

Nieuwe vertaling Onze Vader komende 
Advent ingevoerd
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft bekend 
gemaakt dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader 
de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent 
dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie 
van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. 
De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling 
tegelijktijdig in met de Belgische bisschoppen. 
Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader: 
 Onze Vader, die in de hemel zijt, 
 uw naam worde geheiligd, 
 uw rijk kome, 
 uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
 en breng ons niet in beproeving 
 maar verlos ons van het kwade.
In uw kerk zijn kaartjes beschikbaar met het nieuwe Onze 
Vader. Vraag ernaar bij uw secretariaat. 

Begeleide meditatie 
Panta rhei, alles stroomt, alles beweegt (Heraclites). Een 

keer per maand kun je meedoen met begeleide meditatie. 
Met behulp van verschillende meditatievormen vanuit 
de christelijke traditie heb je aandacht voor de stroom 
die naar jou toekomt of van binnenuit in jou opborrelt 
en in beweging brengt. Iedereen met enige meditatie-
ervaring is welkom. Dominicuskapel, Palestrinastraat 1. 
Op dinsdag 15 november en 20 december, 20.00-21.30 
uur. Kosten per avond: €15,– Aanmelding en informatie: 
info@seintjebos.nl 

Gespreksgroep ouderen in Zuijlenstede 
Het begon allemaal met de uitnodiging van een 
mevrouw van protestantse huize uit een aanleunwoning 
bij Zuilenstede. Zij leidde een groepje van enkele ouderen 
die elke twee weken samenkwamen en open voor 
iedereen, dus oecumenisch. Dus nodigde zij maar eens 
de katholieke parochiepriester uit. Ik stond verbaasd 
van de zangkunst en Bijbelkennis van sommigen. Het 
was gezellig en prima afgesloten met zang en gebed. 
Nog groter was mijn verbazing, toen de mevrouw 
mij onverwacht belde of ik de groep misschien wilde 
overnemen omdat zij ging verhuizen naar Limburg, dicht 
bij haar dochter. Nu is het een maandelijkse bijeenkomst 
geworden, elke eerste vrijdagmiddag van de maand. 
Uitstekend georganiseerd, huize Zuilenstede zorgt voor 
koffie en thee, de deelnemers zorgen voor woorden en 
gedachten, met een lach en een traan. Prachtig om 
levensverhalen te verbinden met Jezusverhalen uit het 
Evangelie. 
(priester Koos Smits)  

CULTUUR 

Doolhoofd, de mythe van de Minotaurus 
In deze voorstelling, gebaseerd op de oude Griekse 
mythe van de Minotaurus, komen Theseus en Ariadne 
terecht in een reusachtig doolhof. Met als enige wapen 
een bolletje wol. Zullen ze het raadsel ontwarren? Of is 
verdwalen zo gek nog niet? Doolhoofd, van Stichting 
Voor de Wind, is een vernuftig muzikaal drama van 
mythische proporties met het orgel van de Dominicuskerk 
in de hoofdrol. Voor helden en heldinnen vanaf zes jaar, 
die niet bang zijn om te verdwalen. En voor ouders, die 
niet bang zijn hun kinderen een beetje los te laten… Op 1 
november komen er kinderen van basisscholen luisteren, 
maar ook anderen zijn welkom.
Locatie en tijd: Dominicuskerk, Händelstraat 9.00 uur en 
13.00 uur. Kaarten in de kerk: volw. €7,50/kinderen €5,– 
Meer info: www.stichtingvoordewind.org 
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Sint Maarten in Utrecht
Concert Martinusgetijden in de Catharinakerk 
Op 11 november wordt in de Catharinakathedraal 
(Lange Nieuwstraat) een bijzonder concert gegeven 
van Gregoriaanse Martinusgetijden. Drie koren brengen 
daarin verschillende Gregoriaanse tradities ten gehore. 
Een unieke kans om te genieten van en kennis te 
maken met deze eeuwenoude zangwijze. Het concert 
begint om 17.00 uur en wordt rond 18.15 afgesloten. De 
Catharinakerk ligt op vijf minuten lopen van de Dom aan 
de Lange Nieuwstraat.

Antoniuskerk
Ook dit jaar komt Sint Maarten te paard naar de 
Antoniuskerk  aan de Kanaalstraat. Op 11 november 
om 18.45 uur verzamelen ouders en kinderen zich daar 
met lampionnen. In de kerk wordt het verhaal van Sint 
Maarten verteld en daarna gaat de stoet door Lombok. 
Op de route wordt de voedselbank in de Wijkplaats 
aangedaan. We zamelen namelijk ook voedsel in (lang 
houdbare spullen).  Na afloop is er op het kerkplein 
warme chocolademelk bij de vuurkorf. Kom je ook? 
Neem je lampion mee!

Dominicuskerk 
Op vrijdag 11 november vieren we samen met de hele 
wijk Sint-Maarten. De traditionele lampionnentocht, 
georganiseerd door de Oranje- en Wijkvereniging Oog in 
Al, begint om 19.00 uur op het Herderplein en eindigt om  
ongeveer 19.30 uur op het plein van de Dominicuskerk, 
met chocolademelk, limonade, koffie en speculaas. De 
kinderen brengen de ingezamelde houdbare producten 
voor de voedselbank naar binnen. De hele week kunnen 
er ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur in de ingang van de 
kerk producten in een mand worden gedaan.
Voor meer informatie over activiteiten rond St. Maarten 
in de stad kunt u terecht op de website: www.
sintmaartenutrecht.nl 

Concerten in de Dominicuskerk 
Kinderconcert en Wensconcert De Bazuin
Zaterdag 12 november, 16.00 uur en 19.30 uur: 
Met het Kinderconcert biedt het opleidingsorkest leuke 
en laagdrempelige manier om kennis te maken met 

blaasmuziek. Laat je inspireren door het enthousiasme 
van deze jonge muzikanten!
Met het Wensconcert geeft het harmonieorkest een inkijkje 
in de belevingswereld van de muzikanten. De muziekstukken 
worden verbonden met persoonlijke verhalen. 
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat. 

Concert Stromen
Zondag 27 november, 14.00-15.00 uur: 
Een muzikale reis met onbekende bestemming, waarbij 
het water je in de mond loopt. Mascha van de Kuit 
(sopraan), Kitty van der Veer (mezzo), Ingrid Corvers 
(verteller) en Wolter Willemsen (piano) nemen u mee 
langs het thema 'Stromen'. Er stroomt water in talloze 
liederen, verhalen en gedichten. Zo maakt u kennis met 
echte en mythologische waterwezens, we smachten 
naar een schip aan de horizon, en wie weet ruikt u hier 
en daar een visluchtje. Ook de literatuur en de filosofie 
kennen stromingen. 'Go with the flow', maar waar kom 
je dan eigenlijk uit? Misschien wel terug bij af, want het 
water kan zowel een vriend als een vijand zijn…
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat. Kaarten: €7,– 
volw./€2,– kinderen (incl. consumptie na afloop) 

Kerstconcert ‘Feliz Navidad’ 
Zondag 11 december 2016, 16.00 uur:
Op zondagmiddag 11 december zingen het Nationaal 
Kinderkoor en het Nationaal Jongenskoor u de kerstdagen 
toe! Op het programma staan onder meer muziek van 
Claude Debussy en Engelbert Humperdinck en natuurlijk 
Engelse Christmas Carols. 
De leden van het Nationaal Kinderkoor en het Nationaal 
Jongenskoor zijn afkomstig uit heel Nederland en 
werken regelmatig samen met orkesten als het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest. 
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat
Kaarten in voorverkoop: €14,–; tot 18 jaar/CJP/studenten 
€7,50, verkrijgbaar via www.nationalekoren.nl Kaarten in 
de kerk: €18,–; tot 18 jaar/CJP/studenten €10,–

DIVERS 

Adventskransen maken in de 
Dominicuskerk
Alle kinderen zijn op vrijdag 25 november 2016 om 15:30 
uur welkom in de Dominicus 
om samen Adventskransen te 
maken. De Dominicuskerk zorgt 
voor kransen en kaarsen, maar je 
moet zelf wel groen en versiering 
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meenemen. Locatie: Palestrinastraat 1 Meer info: 
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 
(werkdagen 9.00-12.00 uur)

Repetities Herdertjesviering 
Antoniuskerk
Kerstavond wordt groots gevierd met de Herdertjesviering. 
Wil je meespelen, informeer dan bij familievieringantonius@
gmail.com naar de repetitiedata.

Contactmiddag voor 55-plussers
Donderdag 17 november, 14.30-16.30 uur 
In een ontspannen en gezellige sfeer is er alle 
gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en spel – o.a. 
scrabble, rummikub, sjoelen, dammen, schaken – voor 
alle ‘ouderen’ van 55+ in Utrecht-West. 
Locatie: Dominicuskerk, refter, Palestrinastraat 1 
Vervolgdata: iedere derde donderdag van de maand. 
Contactpersoon: Mieke Pijper, Noltheniusstraat 53, 3533 
SG  Utrecht, tel: 030 2945721,  erikmieke@zonnet.nl

Publieksdag Stadssynode030 
Stadssynode030 organiseert een publieksdag op 20 
november 2016 14.30 uur in  de Antoniuskerk om de 
resultaten van de vragenlijst terug te geven aan de 
‘stad’. De bijeenkomst is voor iedereen die mee wil praten 
over de toekomst van de katholieke gemeenschap 
in de stad. Zie ook artikel “Op weg naar een Utrechtse 
stadsparochie” elders in dit blad. 

Vijand of vriend 
Een oude Chinese keizer leek vast van plan om het land 
van de vijand te veroveren en zijn vijanden te vernietigen. 
Diverse keren had hij zijn plan met zijn adviseurs besproken. 
Zij hadden hem raad gegeven en wachtten op het bevel 
om aan te vallen, maar dat bevel kwam maar niet.
Op een dag zagen zij dat de keizer met zijn vijanden om 
de tafel zat, met hen at en lol maakte. Zij begrepen er niets 
van. ‘U wilden toch uw vijanden vernietigen?’, vroegen zij 
verwonderd. ‘Dat heb ik ook gedaan!’, antwoordde de 
keizer. ‘Ik heb mijn vijanden vernietigd door ze tot mijn 
vrienden te maken.’
(Uit: Wat weegt een sneeuwvlok? 49 verhalen over vrede 
en verdraagzaamheid. In 2012 uitgegeven door de 
Stichting Vrienden van Givat-Haviva.)

TERUGBLIK 

Interreligieuze Vredesviering
Op zondag 18 september, de zondag in de vredesweek, 

waren moslims, joden, protestantse en katholieke 
christenen samen in de Antoniuskerk om te bidden voor 
vrede. Er waren meer dan 100 bezoekers die gebeden, 
teksten en muziek deelden uit verschillende religieuze 
tradities. De traditie die hiermee de afgelopen vijftien 
jaar is opgebouwd, is uniek te noemen in Nederland.  In 
tijdens van polarisatie zijn vieringen als deze belangrijke 
tekenen van hoop.

Vrouwenschola Josephkerk zong in 
Groningen
Van 17 tot en met 20 juni 2016 ging de vrouwenschola 
zingen in het Stadsklooster in Groningen, rondom 
het thema “Mystieke teksten uit Vrouwenkloosters”. 

Voorts zongen de dames in  de Abdijkerk van Aduard, 
de Romaanse Zaalkerk op de wierde in Ezinge, in de 
Torenkerk (deels uit de 12e eeuw) in Winsum en in het 
ogotische  Sint Ludgerkerkje van begin 13e eeuw in 
Garnwerd, allemaal provincie Groningen. Om helemaal 
in stijl te blijven zong de schola op zondag tijdens de 
Hoogmis in de neogotische Jozefkathedraal uit 1887 in de 
stad Groningen, voor ongeveer 300 kerkgangers – althans 
volgens ingewijden. Mocht u ook eens bij een van onze 
vieringen willen zijn …kijk op www.josephkerk-utrecht.nl 
(Joke van der Molen-Ebbe)
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