
R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht

Ludgerus Magazine
28 Maart 2017

PasenPasen



2

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

Het secretariaat 
Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie
Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht.
030 – 244 13 19  
secretariaat@sintludgerus.nl   
www.sintludgerus.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag 9 – 12 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.

Over aanlevering van kopij voor het volgende nummer wordt u 
nader geïnformeerd.

Colofon
Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van 
St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar.

Coördinatie: Robert Stok
Tekstbijdragen: Arnold Rog, Gerrit Jan Westerveld, Koos 
Smits, Ton Huitink, René Grootenhuis, Werend Griffioen
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) | 
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 ,
Kijk op naar de hemel

De vieringen van de Goede Week, van Palmpasen tot de paaswake, nemen ons 
mee naar het hart van het christelijk geloof. De ervaring van de leerlingen van Jezus 
dat de Heer uit de dood is opgewekt, is de kern van het geloof van de kerk.
De icoon met de voorstelling van de nederdaling van Christus in de onderwereld 
is er de verbeelding van. De icoon toont een stralende Jezus in glans boven een 
donkere ruimte, de onderwereld, waarvan de poorten zijn opengebroken. Jezus reikt 
twee mensen de hand die zich uit hun tombe oprichten: Adam en Eva. Christus heeft 
hen uit de doodsslaap gewekt en neemt hen mee  naar de hemel. Achter Adam en 

Eva komt een stoet mensen: het zijn alle heiligen uit Oude 
en Nieuwe Testament die met geloof hebben geleefd. 
Bij Christus, die door het lijden en de dood heen is gegaan, begint een nieuwe 
schepping, Gods koninkrijk, het eeuwige leven.

Alle evangelisten spreken bij de verrijzenis van Jezus over de ochtend van de eerste 
dag. Met Pasen gaat het als in den beginne, toen God op de eerste dag sprak en het 
licht tevoorschijn kwam: op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle 
vroegte, toen het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening 
van het graf was weggehaald (Johannes 20:1).
Door de paasverhalen worden we getuige van de onthulling van de ware aard van 
Jezus, de Meester van de leerlingen: vol van de Geest, Zoon van God. De eerste stap is 
van Maria die het graf van Jezus geopend aantreft. Eén van de leerlingen, Johannes, 
begrijpt de betekenis van het lege graf en komt tot geloof in wat de Heer eerder tegen 

zijn leerlingen gezegd heeft (Johannes 14:1-14). Na Johannes zien ook de andere leerlingen op de avond van de 
eerste dag van de week Jezus zelf (Johannes 20:19-30). Maar bij meer mensen gaan de ogen open. Vrienden die 
onderweg spreken met een vreemdeling over de gebeurtenissen rond Jezus hebben de hoop laten varen. Als ze 
thuis met de vreemdeling aan tafel zijn, herkennen ze bij het breken van het brood hun Heer (Lucas 24:13-35).

Om ons heen klinken veel geluiden van mensen die zich ongelukkig voelen, en overal zijn 
signalen van problemen die we niet in de vingers krijgen. Wat doen wij? Buig je ook het 
hoofd in lijdzaamheid? Of durf je op te kijken naar de hemel en te speuren naar een streepje 
licht, een sprankje hoop? Wij weten dat de winter eindeloos kan duren. Maar als de nachten 
korter worden komt, vroeg of laat, het groen weer uit de aarde.

Zo wens ik U een Zalig Paasfeest met blijdschap om het leven van de Verrezen Heer.

Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker.

Foto: Gerrit Jan Westerveld
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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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SINT LUDGERUS 742-2017
Uit het archief van de Sint Ludgerusparochie in Utrecht-Zuilen in 1955:

DE RELIKWIESCHRIJN VAN SINT LUDGERUS
- Arnold Rog -

Pastoor W. van Albach had in 
Essen-Werden (in Duitsland), 
waar Ludgerus’ gebeente in de 
Abdijkerk ligt begraven, pogingen 
aangewend om een relikwie te 
krijgen voor zijn parochiekerk. Hij 
werd verwezen naar de Kardinaal 
van Keulen via bemiddeling van 
Aartsbisschop-Coadjutor B. Alfrink. 
Deze deelde hem mede dat in de 
relikwiekast in Aartsbisdom een 
relikwie aanwezig was, destijds 
in 1910, door Kardinaal Fischer 
van Keulen geschonken aan 
Mgr. van de Wetering. Hij stond 
deze relikwie gaarne af aan de 
parochie. Er werd door Leo Brom 
een schrijn gemaakt en 20 maart 
1955 werd deze door Mgr. B. 
Alfrink voor de eerste maal, tijdens 
een pontificaal lof, in processie 
door de kerk gedragen. 

De schrijn is van 
goudmetaal versierd 
met bloedkoralen, 
medaillons van email en 
een kruis van bergkristal 
dat wordt geflankeerd 
door de letters S en L 
(Sint Ludgerus).
Aan de voorzijde staan 
vier gebeurtenissen 
uit Ludgers’ leven 
afgebeeld:
1. zijn moeder valt 
kort voor de geboorte 

in een scherpe paal en wordt 
dodelijk gewond in huis gedragen. 
Zij geneest en kort daarop wordt 
Ludgerus geboren. 
2. genezing van de blinde Bernlef. 
3. visioen van de latere inval van 
de Noormannen. 
4. onderaan: de abdij te Werden. 

Op de voet het wapen van Zuilen.  

Op de zijvlakken in het Latijn. 
Links de levensgeschiedenis van 
ludger  rechts: de schenking van 
de relikwie. 
Links (vertaling):
Toen Liudger of Ludger geboren 
te Suabsna/Zuilen heldere fakkel 
van Saksen en bisschop van 

Münster zijn werk had voltooid en 
door wonderen beroemd was 
geworden, heeft de Heer hem 
op 26 maart 809 geroepen tot 
de kroon van het eeuwig leven 
en wacht hij op de verrijzenis te 
Werden.
Rechts (vertaling):
Dit stukje uit een rib van S. Ludger, 
dat Ant. Kardinaal Fischer van 
Keulen schonk aan Henricus, 
aartsbisschop van Utrecht, werd 
door Bernard, coadjutor, aan de 
parochie te Zuilen gegeven, en tot 
blijdschap van het hele volk, eerst 
door Willem van Albach, pastoor 
van de parochie rondgedragen 
en vervolgens in deze schrijn 
geplaatst. S. Ludger leid uw volk 
op de goede weg.

De schrijn staat op een voetstuk 
van Travertijns marmer.

Bij de processie op 20 
maart 1955 werd voor 
de eerste keer Het 
Ludgeruslied gezongen 
dat door pastoor 
van Albach voor die 
gelegenheid was 
geschreven.

Op 26 maart is er vanwege 
1275 jaar Sint Ludgerus 
om 11.00 uur een 
eucharistieviering in de 
Jacobuskerk waarbij alle 
parochieanen welkom zijn.
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Na 30 jaar is er 
voorlopig een ein-
de gekomen aan 
de vrijwillige en 
professionele inzet 
van Nol van Beek. 
Nol heeft vele jaren 
zijn kennis en kunde 
ingezet op financieel 
en bestuurlijk vlak 
in de Dominicus 
kerk. Zo is hij naast 
organist ook enkele 

malen bestuurder (penningmeester en later vice 
voorzitter) geweest van de Dominicus parochie. 
Bij de totstandkoming van de Ludgerus parochie 
in 2011 is hij aangesteld als bezoldigd ambtelijk 
secretaris. Ook in die functie heeft Nol zich niet 
alleen ingezet om het reilen en zeilen van de 6 
geloofsgemeenschappen in goede banen te 
leiden maar heeft hij ook voor een belangrijk deel 
de financiën beheerd. Voor velen was hij een 
vraagbaak en vaste rots in de woelige branding 
van de nieuwe fusie parochie. 
Mede dankzij zijn deskundigheid op financieel 
gebied heeft hij het telkens voorelkaar gekregen 
om, naast zijn secretariële werkzaamheden, de 
begrotingen en jaarrekeningen op professionele 
wijze op orde gekregen. Het bestuur en de 
parochianen zien Nol dan ook met lede ogen 
vertrekken maar gunnen hem en Wil, zijn vrouw, 
een welverdiend pensioen. We danken Nol voor 
zijn alles wat hij heeft gedaan en betekend voor 
de parochie. Op 10 maart hebben we officieel 
afscheid van hem genomen tijdens een receptie 
in het Nicolaas en Monica kerkcentrum. De vaste 
vrijwilligers van het kerkcentrum hebben op 1 
maart hierop al een voorschot genomen door 
Nol tijdens de koffie hartelijk te danken en hem 
bloemen en een cadeau aan te bieden. 

Met de pensionering 
van Nol van Beek heeft 
het bestuur gezocht 
naar vervanging. Deze 
is gevonden in twee 
nieuwe medewerkers. We 
verwelkomen mevrouw 
Margriet Simonis die de 
secretariële taken van Nol 
m.i.v. 1 maart over heeft genomen. Margriet zal 
vier ochtenden per week aanwezig zijn op het 
secretariaat van de Ludgerus parochie. 

Voor de financiën van de 
parochie is de heer Eugène 
Verburg aangetrokken. 
Eugène is reeds werkzaam 
als administrateur van de 
St. Martinus parochie en de 
Salvator parochie. 

In het kader van de 
samenvoeging van de drie 

parochies (St. Martinus, Salvator en Ludgerus 
parochies) hebben we met hem niet alleen een 
deskundig administrateur kunnen binnenhalen, 
maar hebben we eveneens de goede coördinatie 
en afstemming t.a.v. de financiën van de drie 
parochies in een hand. 

We heten Margriet en Eugène van harte welkom 
in ons midden en vertrouwen erop dat zij 
spoedig hun draai zullen vinden en een goede 
samenwerking met allen. 

Het parochiebestuur

Afscheid ambtelijk secretaris 

Nol van Beek
Nieuwe secretariaatmedewerkster 
en financieel administrateur

Margriet Simonis & 
Eugène Verburg



7

Op vrijdagavond 23 juni vindt 
het Groot Utrechts Kerkdictee 
plaats. De spellingwedstrijd heeft 
dit keer ‘Luther’ als thema. Ieder-
een kan meedoen, je hoeft heus 
geen spellingtijger te zijn. Het 
dictee in de sfeervolle Utrechtse 
Domkerk belooft ook nog eens 
een gezellige avond te worden, 
met tussendoor de Preek van de 
Leek door cabaretière Lenette 
van Dongen. Beproef uw spel-
lingsvaardigheid nu al met deze 
testronde! 

1. Vind de fouten!

a. 500 jaar reformatie leidt in 
Duitsland tot een grotesque Lu-
ther hype: gadget’s als luther-
petjes, -shirts, -pennen, -koekjes 
en zelfs sokken vinden gretig 
aftrek onder een kooplustig pu-
bliek dat in grote getale optrekt 
naar lutherse stamgronden zoals 
Wittenberg en Eisleben.

b. De Duits-evangelische kerken, 
de rechstreekse erfgenamen 
van de grote reformator, kunnen 
de toeloop nauwelijks aan: zij 
hebben een oud rooms relict in 
ere hersteld, wel is waar tijdelijk, 
in de vorm van suisse’s – streng-
besnorde mannen in kerkelijk li-
vrei, vaak met een proffesionele 
achtergrond in de locale her-
mandad, wier doelwit wordt ge-
vormd door bezoekers die zich 

onbetamenlijk gedragen of zich 
zelfs verstoutten de geëxposeer-
de kostbare objecten te betas-
ten of anderzins te bezoedelen.

c. Maarten Luther zou er om la-
chen, wat ons zou doen verba-
zen: tot heden ten dage  do-
mineert zijn ernstige en zo waar 
ietwat geprangde mimiek, een 
beeld dat nog versterkt wordt 
door de zwarte professoren-
hoed, waarmee de schilder Lu-
cas Cranach diens imago pic-
toraal voor eeuwig versteende. 
Vrees niet, hedendaagse Lu-
therafficionado! In Wittenberg 
is veel frivools te koop: naast de 
al genoemde hebbedingetjes 
ook telefoonhoesjes met uitspa-
ringen om snel te sms-en of te 
whatsappen. 

 2. Wat is de correcte spelling?

1. 
a. ravissant
b. ravisant 
c. revisant

2. 
a. Adam-en-Evasyndroom
b. aAdam- en evasyndroom
c. adam- en-evasyndroom

3. 
a. het Engel-des-heren
b. het engel des Heren
c. het Engel des Heren

4.
a. Luther-Bijbel
b. Lutherbijbel
c. lutherbijbel

3. Hoe heet dit voorwerp?

 

Gaat u voor het echie? Info/
aanmelden (vanaf 1 maart): 
kerkdictee@gmail.com 

Testronde 
Groot Utrechts Kerkdictee (1)

Antwoorden:
1a: Reformatie – groteske – lutherhype 
– gadgets - -sokken – groten 
2b: rechtstreekse – weliswaar – 
suisses – professionele – lokale – 
onbetamelijk – verstouten- anderszins
2.c: erom – zowaar – picturaal – 
lutheraficionado – sms’en

2. 
1a, 2c, 3a, 4b

3. 
pyxis, een reisdoosje om het brood 
van de eucharistie naar bijvoorbeeld 
een zieke te brengen. 



8

Mooie en verrassende 
verbeeldingen van Maria in de 
kunst vertellen haar meer dan 
wonderlijke levensverhaal. Het 
wordt een inspirerende Mariareis 
door twee millennia, vol nieuwe 
kennis en inzichten over de meest 
invloedrijke en meest afgebeelde 
vrouw ter wereld.

De veelzijdigheid van Maria
De tentoonstelling Maria brengt 
veel fascinerende Maria’s samen 
uit nationale en internationale 
collecties, waarbij gekozen is voor 
spannende combinaties. Er komen 
schitterende Maria’s uit o.a. de 
Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België, Museum 
Boijmans van Beuningen, het Van 
Gogh Museum en het Mauritshuis. 
Ontdek hoe veelzijdig deze 
wereldvrouw is en hoe haar beeld 
is voortgekomen uit voorchristelijke 
oermoeders en godinnen. Maria 
is het onderwerp van ikonen 
en schilderijen, manuscripten, 
sculpturen, tatoeages en video-
installaties. Het zijn niet de minsten 
die zich door Maria lieten inspireren: 
o.a. Rubens, Rembrandt, Pieter 

de Grebber, Jan Toorop, Jan 
Fabre en Maria Roosen zijn 
vertegenwoordigd.

Maria: mondiaal symbool
Maria’s wonderlijke levensverhaal 
loopt als een rode draad door 
de tentoonstelling die de gehele 
bovenverdieping van het museum 
beslaat. Vanaf de conceptie tot 
aan haar tenhemelopneming 
is Maria in uitingen van kunst te 
volgen. Ook thema’s als devotie 
en bedevaart passeren de revue. 
Ontroerende persoonlijke verhalen 
brengen de menselijkheid van 
Maria in beeld. De tentoonstelling 

laat zien hoe zeer Maria een 
mondiaal symbool is voor liefde, 
vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, 
troost en bescherming.

Maria in het Catharijneconvent
Als rijksmuseum voor christelijke 
kunst is Museum Catharijneconvent 
bij uitstek de plek om Maria 
in de schijnwerpers te zetten. 
Het toonaangevende bureau 
Kosmann.deJong verzorgt de 
vormgeving en presentatie van 
Maria. Het fraaie kloostergebouw 
wordt voor de gelegenheid 
compleet opnieuw ingericht met 
een ontwerp dat inspeelt op 
beleving en gevoel. Zo geven kunst, 
muziek en gebruiksvoorwerpen 
samen een verrassend beeld 
van Maria die alle eeuwen heeft 
doorstaan en nog volop leeft. Bij de 
tentoonstelling komt een uitgebreid 
randprogramma, met als 
hoogtepunt de Maria-maand mei 
vol extra activiteiten. En voor wie 
meer over Maria wil lezen, verschijnt 
het boek Geen dag zonder Maria, 
met weetjes, cartoons, recepten en 
gedichten.

Bron: katholiek.nl 21-11-16

Maria in het 
Catharijneconvent 
Van 10 februari t/m 20 augustus 2017 gaat een lang gekoesterde wens van Museum Catha-
rijneconvent in vervulling met de presentatie van Maria. De tentoonstelling Maria blijft ruim 6 
maanden open om heel Maria-minnend Nederland de kans te geven haar te ontmoeten. Want 
ongeacht cultuur of religie, Maria is van alle tijden en van iedereen. 

Maria met kind (detail), Antwerpen, ca. 1700 

Museum Catharijneconvent

Roosenkrans, Maria Roosen, 2008-2016, Courtesy the artist, Galerie Fons Welters, Amsterdam and Roberto Polo Gallery, Brussel
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Het parochiebestuur van de 
Ludgerus parochie heeft de 
biedingen die waren uitgebracht 
zorgvuldig besproken en 
beoordeeld in eerste instantie 
zonder te weten wie de bieders 
waren. Het bestuur heeft 
gekeken naar:

1. De voorwaarden waaronder 
de biedingen zijn uitgebracht.

2. Welke ruimte wordt geboden 
aan de geloofsgemeenschap 
om gebruik te kunnen blijven 
maken van ruimte?

3. Blijft het kerkgebouw als kerk in 
gebruik?

4. Hoogte van de bieding.

Toen de bespreking en 
beoordeling was afgerond en 
een keuze was gemaakt bleek 
die te zijn gevallen op de Best 
Live Church. 
Het bestuur is zich ervan bewust 
dat in de geloofsgemeenschap 
de meningen over de 
gemeenschap sterk verdeeld 
zijn. Het bestuur heeft toch 
gemeend om met deze koper 
in zee te gaan, ook nadat aan 
koper nadere informatie was 
gevraagd door de makelaar om 

de mogelijkheden voor gebruik 
van de gemeenschap nader uit 
te werken. 
De voorzitters van de locatieraad 
en pastoraatgroep zijn hierop 
vertrouwelijk geïnformeerd 
waarna aan het eind van 
de viering op 19 februari de 
gemeenschap is geïnformeerd. 

Op vrijdag 3 maart is pastoor 
Huitink na de eerste vrijdag 
van de maandviering in 
gesprek gegaan met de 
geloofsgemeenschap. Hij heeft 
toegelicht hoe het bestuur tot 
deze beslissing is gekomen en 
heeft de vragen en opmerkingen 
beantwoord. Het was duidelijk 
dat er veel vragen, boosheid 

en teleurstelling heerst nu het 
duidelijk is geworden dat er een 
komt aan het eigendom van de 
Jacobus kerk. Het bestuur zal nu 
op korte termijn drie commissie 
instellen die zich verder buigen 
over de afwikkeling van het 
roerend goed, het onroerend 
goed en de pastorale 
begeleiding. 

De locatieraad en pastoraat-
groep zullen met de gemeen-
schap in gesprek gaan over de 
vraag hoe men verder wil/kan 
gaan en wat daarvoor nodig 
is aan ruimte en financiën. Het 
bestuur doet haar best om hierin 
zo veel als redelijk en mogelijk te 
faciliteren. 

Verkoop St.Jacobuskerk
Met de aanstaande verkoop van de St.Jacobus kerk komt er een eind aan een lange tijd van 
onzekerheid.
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Martinus patroonheilige 
van de nieuwe parochie??
De nieuwe parochie krijgt steeds 
meer gezicht. De keuze van een 
naam voor de parochie is daar 
een belangrijk onderdeel van. In 
de vergadering van de besturen 
op 13 februari is een voorkeur 
uitgesproken om de parochie te 
vernoemen naar Sint Maarten, 
de patroonheilige van de stad. 
Nu we als parochie een groot 
deel van de stad omvatten, 
wordt die keuze gezien als voor 
de hand liggend. Voor onze 
medeburgers zal die naam een 
vanzelfsprekende reactie en 
herkenning oproepen. 
Deze naam biedt ook een jaarlijks 
aanknopingspunt om begin 
november onszelf extra zichtbaar 
te maken en aan te haken 
bij de groeiende St. Maartens 
activiteiten die georganiseerd 
worden. 
Tegelijk beseffen de besturen dat 
die keuze gevoelig kan liggen 
omdat de naam van één van de 
drie parochie wordt gekozen. Ze 
horen daarom graag hoe mensen 
in de geloofsgemeenschappen 
daar tegenaan kijken en of ze een 
andere suggestie hebben, liefst 
met een argumentatie daarvoor. 
Een reactie kan gestuurd worden 
naar: rene@renegrotenhuis.nl

Beleid in de steigers
De Utrechtse stadssynode is 
afgerond. Op de website is het 

eindrapport met aanbevelingen 
te lezen. Op 9 februari werd 
een parochie-avond voor de 
drie parochies belegd om de 
resultaten van de stadssynode 
te bespreken en na te denken 
over een gezamenlijk beleid. Het 
verhaal van de Emmausgangers 
vormde de basis van de avond. 
Herkennen we ons in het begin 
van het verhaal als de leerlingen 
teleurgesteld op weg gaan naar 
Emmaus omdat het gebeuren 
met Jezus mislukt en ten einde 
is? Of herkennen we ons in het 
middenstuk van het verhaal als 
ze met de vreemdeling oplopen, 
waarvan ze later zeiden: brandde 
ons hart niet in ons toen hij ons de 
Schriften uitlegde?
Of herkennen we ons in de 
vreugde van de ontmoeting met 
de verrezen Heer als hij het brood 
met hem breekt? 
Hoe pakken we de draad op voor 
de toekomst van de katholieke 
gemeenschap in de stad? Wat 
kunnen we doen om de vitaliteit 
van ons geloof uit te dragen? 
Wat betekent dat voor ons vieren, 
onze verkondiging en onze 
dienstbaarheid? 

Toekomst van gebouwen op de 
agenda
Het ontwikkelen van beleid kan 
niet zonder stil te staan bij de 
financiële situatie. Het structurele 
tekort van de parochie laat 
zich niet wegwerken zonder 

pijnlijke beleidskeuzes. Dat heeft 
gevolgen voor de gebouwen. 
Nadat er in de Ludgerus al 
besluiten zijn genomen over het 
afstoten van gebouwen, zal dat 
ook in de Martinus en Salvator 
parochie aan de orde zijn. De 
parochiebesturen willen komen 
tot een gebouwenplan voor de 
nieuwe parochie.
De parochiebesturen hebben 
daarom besloten twee of drie 
werkconferenties te organiseren 

over de toekomst van de 
kerkgebouwen. Daarnaast zal 
een commissie van deskundigen 
hierover aan het werk gaan. 
Dat moet samen leiden tot een 
plan voor de toekomst van de 
gebouwen in de nieuwe parochie. 
Belangrijk is daarbij een visie op 
de alternatieven die we gaan 
ontwikkelen voor de wijken waarin 
bestaande kerkgebouwen niet 
gehandhaafd kunnen worden. 
De eerste avond was op 9 
maart in de Nicolaas-Monica. Er 
werd uitgelegd waarom deze 
ingrepen onvermijdelijk zijn en 
er werd gesproken over hoe we 
tot evenwichtige keuzen en tot 

Samengaan parochies
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goede alternatieven komen. 

Mandaat 
geloofsgemeenschappen
In de bestuursvergadering van 
13 februari is het mandaat 
van geloofsgemeenschappen 
vastgesteld. Er is vorig jaar in 
drie werkconferenties aan 
gewerkt en in januari hebben de 
geloofsgemeenschappen de 
laatste puntjes op de i gezet. 
Het mandaat is geen 

gedetailleerd handboek, maar 
geeft de kaders aan waarbinnen 
de geloofsgemeenschappen hun 
eigen rol kunnen blijven spelen. 
Het mandaat gaat o.a. over 
de pastorale zorg, de diaconie 
en de financiën zoals die in en 
vanuit de geloofsgemeenschap 
vorm kan krijgen. Parochiebestuur 
en pastoraal team zullen waar 
nodig en mogelijk ondersteuning 
bieden. 
Het bestuur van de Salvator 
parochie gaat aan de slag om 
ook in de Salvatorparochie te 
komen tot een groep vrijwilligers 
die de verantwoordelijkheid op 
zich neemt voor de activiteiten in 

de Augustinus en Catharina. 

Parochiebestuur en commissie 
gebouwen
De besturen hebben de profielen 
voor leden van het nieuwe 
parochiebestuur vastgesteld. 
Daarmee gaan we nu aan de 
slag om kandidaten te vinden 
voor het nieuwe bestuur. 
Daarnaast komt er een commissie 
voor het beheer van de 
kerkgebouwen die afgestoten 
zullen (gaan) worden. Op die 
manier willen we ervoor zorgen 
dat het parochiebestuur tijd en 
aandacht heeft voor de nieuwe 
parochie. 
De bestuurscommissie wordt 
ingesteld door het parochiebestuur 
en legt verantwoording af aan 
het parochiebestuur. 

Communicatie
Op 17 januari was er een 
werkconferentie over com-
municatie. In een goede en 
productieve sfeer is de basis 
gelegd voor de communicatie 
in de toekomst. Een gezamenlijk 
parochieblad, een gezamenlijke 
digitale nieuwsbrief, mede-
delingenbladen per geloofs-
gemeenschap en een goed 
digitaal communicatieplan zijn 
de belangrijkste pijlers. Daarbij 
werd het ontwikkelen van een 
parochie-app aanbevolen.
De werkgroep communicatie 
gaat in februari haar conclusies 

en aanbevelingen voor 
de stuurgroep en besturen 
formuleren. 

Secretariaat
Met de secretariaten wordt 
gewerkt aan de korte als de lange 
termijn. Voor de korte termijn 
betekent het vooral zorgen dat 
de dingen doorgaan. In dat 
verband komen er twee nieuwe 
gezichten op het secretariaat: 
Nol van Beek is met ingang van 
1 maart van zijn welverdiende 
pensioen gaan genieten. Margriet 
Simonis volgt hem per 1 maart op. 

Op het secretariaat van de 
Martinus zal een tijdelijke 
vervanging komen nu Eugene 
Verburg zich helemaal gaat 
concentreren op het financieel 
beheer van de drie parochies. 
Zijn taken als ambtelijk secretaris 
worden overgenomen door 
Mariëlle de Vries. Zij is nu de 
notuliste van het pastoraal team. 
Beide zullen deze rol op 
zich nemen tot het nieuwe 
secretariaat van de parochie aan 
de slag gaat. 

Zie voor de planning in de 
komende maanden de agenda 
elders in dit nummer

Stuurgroep samengaan 
parochies Utrecht 

projectleiding: René Grotenhuis

Samengaan parochies
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In 2014 bedroegen de uitgaven 
€580.850,- (inclusief rentelasten), 
vergeleken met €617.392,- in 
2013. 
De totale inkomsten bedroegen  
€517.864  (tegen 512.271 in 2013)
Het totale resultaat komt hier-
mee op  - €62.986,-.
Hoewel we in 2013 een verlies 
hadden van €105.121,- en het 
resultaat dus aanzienlijk is verbe-
terd, krijgen we nog steeds veel 
minder binnen dan we uitgeven.  
De financiële situatie blijft onver-
minderd zorgelijk.

Nader kijkend naar de uitgaven 
vallen de volgende onderdelen 
op:
De persoonslasten zijn afgeno-
men van (2013) €254.855,-naar 
(2014) €221.74,-.
Dit komt vooral doordat er op de 
lokale secretariaten minder men-
sen werkten. Daarnaast stond in 
een deel van 2013 Pastoor Paim-
pilil nog op de loonlijst; de paro-
chie betaalde in 2014 geen pas-
toorssalaris omdat Mgr. Woorts 
waarnemend pastoor was. Ver-
der stegen de vrijwilligersvergoe-
dingen met ruim €4000,-.

De kosten aan gebouwen  daal-
den van (2013) €176.346,- naar 
(2014) €145.387,-.
Het gewoon onderhoud steeg 

iets van (2013) €29.352,- naar 
(2014) €34.436,-.

Zakelijke lasten en verzekerin-
gen van  (2013) € 42.727 naar 
(2014) €46.200,-.
Daar tegenover staat een da-
ling bij energiekosten, door de 
uitzonderlijk zachte winter, van  
(2013) €89.181,- naar (2014) 
€61.727,- en van voorzieningen, 
vooral omdat in 2014 geen do-
tatie aan de onderhoudsfondsen 
meer gedaan werden.

Kosten Pastoraat stegen van 
(2013) €16.282,- naar (2014) 
€24.892,- vooral door kosten voor 
verschillende parochiebijeen-
komsten in dat jaar.
De bijdragen die de parochie 
verplicht en vrijwillig betaalt 
daalden van (2013) €81.646,- 
naar (2014) €70.467,-. Het be-
langrijkst hier is de bisdombij-
drage, gebaseerd op het aantal 
parochianen en de bezittingen, 
die van (2013) €59.760,- naar 
(2014) €39.517,- ging. Hiertegen-
over staat dat we meer aan ker-
kelijke doelen en collectes voor 
derden betaalden, zoals de Vas-
tenactie.

De Beheerskosten stegen aan-
zienlijk, van (2013) €44.802,- naar 
(2014) €72.720,-. Dat komt vooral 

door de gestegen accountants-
kosten, van (2013) €2.782,- naar 
(2014) €34.828,- om de verschil-
len in de financiële administraties 
glad te strijken. Ook hierin zitten 
€5.000,- aan verborgen kopieer-
kosten en ongeveer evenveel 
verborgen diverse beheerskos-
ten. 
Gelukkig daalden de bestuurs-
kosten, kosten huishouding, 
representatiekosten  en ad-
ministratiekosten van (2013) 
€19.514,- naar (2014) €8.491,-.
De inciden-
tele lasten en 
b a n k k o s t e n 
zijn tenslotte 
licht toegeno-
men met ruim 
€4.000,-.

Bij de inkom-
sten is het 
bestuur dank-
baar dat de 
bijdragen van 
parochianen zelfs zijn geste-
gen, van (2013) €236.579,- naar 
(2014) €254.092,-.  Dat komt 
vooral door sterk toegenomen 
giften, van (2013) €14.185,- naar 
(2014) €23.302,-. De kerkbijdra-
gen en collecten daalden iets 
van (2013) €180.457,- naar (2014) 
€177.731,-.
Verder stegen de inkomsten 

Jaarrekening 2014
Nog net voor het nieuwe jaar heeft het bestuur de jaarrekening 2014 naar de accountant kunnen sturen, als resultaat van hard werken door het centraal secretariaat en ons 
administratiekantoor om de diverse boekhoudingen van de locaties tot één parochiejaarrekening samen te voegen. Inmiddels is van het bisdom instemming ontvangen. 
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uit onroerend goed van (2013) 
€194.366,- tot (2014) €213.583,-. 
Dat is helaas bijna evenveel 
als de afname in beleggingen: 
van (2013) €68.841,- naar (2014) 
€49.607,- vooral door renteop-
brengsten uit obligaties.

Begroting 2017

Voor de begroting 2017 bouwt 
het bestuur voort op de begro-
ting 2016 en de inmiddels ge-

deeltelijk be-
kende cijfers 
over de resulta-
ten van 2015.

De totale in-
komsten wor-
den geschat op 
€354.770,- de 
totale uitgaven 
op €441.220,-.
Dat betekent 
een toename 

van het negatieve resultaat met 
zo’n €20.000,- tot €86.450,-.

Belangrijke wijzigingen ten op-
zichte van de begroting 2016 zijn 
voor de uitgaven:

Kosten onroerend goed da-
len met ongeveer €8.000,- tot 
€142.588,- vooral doordat de 

gebouwverzekeringen voor 2017 
door het centraal secretariaat 
verder zijn geoptimaliseerd.

De persoonskosten dalen met 
grofweg €8.000,- tot €159.742,-. 
Hierin zit een verwachte daling 
aan het aantal assistenties door-
dat de parochie minder eucha-
ristievieringen viert, en omdat 
het centraal secretariaat minder 
bezet zal zijn. Ten opzichte van 
2014 zijn nog minder mensen in 
loondienst zijn en worden minder 
vrijwilligersvergoedingen uitge-
keerd.

De kosten eredienst dalen met 
ongeveer €3.300,- pastorale kos-
ten komen juist ongeveer €2.000,- 
hoger uit, door meer lokale pas-
torale activiteiten.
Verplichte en vrijwillige bijdra-
gen worden lager met ongeveer 
€6.000,- tot €50.100,- door een 
lagere bisdombijdrage, door la-
gere inkomsten en aantallen pa-
rochianen.

Beheerskosten zijn ongeveer 
€7.000,- lager begroot. Een rol 
hier speelt dat de pastoor nu in 
een woning woont die van de 
parochie is, en niet meer huurt. 
Vergeleken met 2014 zijn de ac-
countantskosten sterk afgeno-
men, omdat de financiële admi-

nistraties meer op één lijn komen.

Voor de inkomsten voorzien 
we bij de bijdragen van paro-
chianen eenzelfde daling van 
ongeveer 35% als in eerdere ja-
ren; in 2016 begrootten we nog 
€191.820,- voor 2017 voorzien we 
€142.420,-.
Opbrengsten uit bezit neemt 
iets af tot €212.350,- vooral door 
huurinkomsten uit de niet-kerke-
lijke gebouwen. Omdat de niet-
rendabele obligaties en spaar-
tegoeden zijn ondergebracht in 
het bisschoppelijk beheersfonds 
wordt daar een kleine stijging 
verwacht.

Het is duidelijk dat we met een 
tekort van €86.450,- niet op deze 
manier verder kunnen. De bij-
dragen van de parochianen zijn 
al een jaar of 4 niet meer vol-
doende voor het betalen van al-
leen al de salarissen. De andere 
activiteiten van de parochie 
worden bekostigd uit de beleg-
gingen en huurinkomsten.  De 
verkoop van gebouwen zal die 
overige kosten sterk doen afne-
men, maar daardoor zullen ook 
de huurinkomsten dalen. Het in-
teren op ons vermogen, dat we 
met de jaarlijkse tekorten doen, 
blijft dus een bedreiging voor de 
toekomst van de parochie.

Jaarrekening 2014
Nog net voor het nieuwe jaar heeft het bestuur de jaarrekening 2014 naar de accountant kunnen sturen, als resultaat van hard werken door het centraal secretariaat en ons 
administratiekantoor om de diverse boekhoudingen van de locaties tot één parochiejaarrekening samen te voegen. Inmiddels is van het bisdom instemming ontvangen. 
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In 2014 bepaalde paus Fran-
ciscus een wereldwijde bezin-
ningsdag op de 4e zaterdag 
in de 40--dagentijd, onder de 
uitdagende titel  “24 uur voor 
de Heer”. Tijdens het “Jaar van 
Barmhartigheid” in 2016 stelde 
de paus, dat de mens eerst de 
barmhartigheid van God ont-
vangt en dan geroepen is door 
te geven aan de behoeftige me-
demens. In 2017 sluit dit thema 
aan bij de oproep van Maria te 
Fatima (1917): “Bidt om de beke-
ring tot God.” 

Utrecht  2017
Momenteel zijn wij bezig mid-
dels bestuurlijke reorganisatie en 
pastorale stadssynode vorm te 
geven aan het Katholieke ge-
zicht van Utrecht. Daarin past uit-
stekend een bezinningsdag als 
deze. Met de  vier parochies van 
Stad Utrecht (Salvator – Martinus 

- Ludgerus – Gerardus Majella) 
bundelen wij alle gebeden en 
activiteiten in de Catharinaka-
thedraal, geïnspireerd door de 
pauselijk uitroep: “Onderschat 
niet de kracht van zoveel men-
sen verenigd in gebed!”
 
Vrijdag 24  +  Zaterdag 25 maart:  
19.00 uur in de kathedraal   
Kruisweg

20.00 uur in de vredeskapel  
Sacramentele Aanbidding

10.00 uur in de kathedraal   
Sacramentele Aanbidding 

Binnen: aanbiddingsteksten, bij-
bellezing, meditatieve muziek, 
biechtgelegenheid
 
Buiten:  actie op straat (Catha-
rinaplein) en gespreksgelegen-
heid  (koffie/thee)

18.30 uur 
de gebruikelijke avondmis van 
de kathedraal.  

U bent allen uitgenodigd
Hierbij nodigen wij U en alle ka-
tholieke gelovigen en instanties 
van Utrecht uit voor dit “Festi-
val van Gebed en Vergeving”. 
Zoudt U, alleen of met elkaar, 
willen deelnemen aan één van 
de genoemde onderdelen? Ter 
versterking van U zelf ? of van uw 
groep/organisatie ? en van RK 
Utrecht ?

U kunt zich aanmelden
Als u besluit mee te doen, zoudt 
u dat willen doorgeven aan  
p.ksmits@kpnmail.nl :   
- Personen  voor één uur nachte-
lijke aanbidding, van vrijdag op 
zaterdag. 
- Groepen   voor gezamenlijk ge-
bed, op zaterdag.  

Pauselijk initiatief:

24 uur voor de Heer

14
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Rooster vieringen
Ludgerusparochie t/m zondag 21 mei 2017 1)

WEEKVIERINGEN: 
Antonius: wo. 19.00 Vesper | vr. 18.00 Gregoriaanse vesper | Dominicus: di. 10.00  Wereldwake | Rafael: do. 
9.30 Eucharistie | za. 19.00 Eucharistie of Woord & Gebed en 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 11-03-2017 ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden; Raadpleeg op www.sintludgerus.nl de Ludge-
rus 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 zo. 11 uur
   vr. 16 uur  

Za. 8 apr.      Taizéviering
      15u Ziekenzalving
Zo. 9 apr. Familieviering Woord & gebed Woord & gebed  Eucharistieviering p. Smits
Palmzondag      
Wo. 12 apr.    Woord & gebed
Do. 13 apr. 19 u. 20 u. wake met   18 u. 19.00 uur
Witte donderdag Kersemaekers uitstelling Aller H.   Sedermaaltijd p. Oostendorp
Vr. 14 apr.  15 u. Kruisweg 15 u. Kruisweg  15 u. Kruisverering 19 u. Kruisweg
Goede vrijdag  19 u. Lijdensmeditatie 18 u. Bezinning vasten   Oostendorp/Westerveld
Za. 15 apr. 19 u. In Aloysiuskerk 18.30 u. Vesper  21 u. 22 u.
Paaswake Familieviering    Woord & gebed p. Oostendorp 
Zo. 16 apr. 10 u. J. van Wel Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Oostendorp
Pasen      
Ma. 17 apr.      p. Smits
2e Paasdag    
Wo. 19 apr.    Woord & gebed
Za. 22 apr.       p. Rentinck
Zo. 23 apr. Antoniusviering Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Rentinck
Wo. 26 apr.  10.30 Ouderenviering   Woord & gebed  
Za. 29 apr.      p. Smits
Zo. 30 apr. Antoniusviering p. Jongerius Woord & gebed  Woord & gebed p. Smits
Wo. 3 mei.    Woord & gebed
Za. 6 mei      p. Rentinck
Zo. 7 mei  Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Huitink
Wo. 10 mei    Woord & gebed
Za. 13 mei      Taizéviering
Zo. 14 mei  Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Rentinck
Wo. 17 mei    Woord & gebed
Za. 20 mei      p. Rentinck
Zo. 21 mei  Zie Rafael Woord & gebed  Woord & gebed 10 u. E.H. Communie
      p. Huitink
Wo. 24 mei    Woord & gebed
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Column

Verhalen uit de buurt
Vormelingen op bezoek

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

Rudy stelde voor om een taart te bakken. ‘Heel 
graag!’ antwoordde ik. Rudy is goed in bakken en 
koken en ik word blij als iemand iets doet waar hij 
of zij goed in is. Rudy krijgt die kans niet zo vaak. 
Hij  is afgekeurd, heeft geen werk, maar kookt wel 
elke week voor de eetclub in de wijk. Die club 
is belangrijk voor hem. Het geeft hem sociale 
contacten en waardering. 

Hij vertelde daar van de week over bij het 
bezoek van de vormelingen. In het kader van de 
vormselvoorbereiding kwamen de vormelingen 
deze week op bezoek in de wijk. Daar ging het 
over ‘mensen met een missie’ in deze tijd. Rudy 
vertelde er zijn verhaal. Hij deelt op zijn eetclub 
de maaltijd met anderen én ze delen elkaars 
verhalen en belevenissen. Tijdens dit bezoek van 

de vormelingen deelt hij zijn taart met ons waarna 
we het verhaal hoorden van Catharina. Zij  deelt 
van hier uit wekelijks voedselpakketten uit van de 
voedselbank.  Ze is daar heel druk mee, samen 
met tien andere vrijwilligers. 

Zo wordt er hier het dagelijks eten gedeeld en er is 
zorg en aandacht voor elkaar. Rudy en Catharina 
vertelden hier graag over en de kinderen en hun 
ouders waren blij dit te horen. Rudy en Catharina 
zijn mensen die op hun manier de christelijke missie 
gestalte geven. Het is zo mooi en zo waardevol! 
Daarom geven wij daar vanuit het buurtpastoraat 
ondersteuning aan!

Titus Schlatmann, Pastoraal werker Stichting 
Buurtpastoraat Utrecht.
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Agenda
         berichten
Agenda
         berichten

VIERINGEN

Kleine viering bij Zusters Augustinessen 
Ook in 2017 zijn er weer kleine vieringen 
met medewerking van de gregoriaanse 
vrouwenschola. Het zijn eenvoudige vieringen van 
bezinning, gebed en stilte, iedere tweede vrijdag 
van de maand om 16.00 uur. We zijn te gast bij 
de zusters Augustinessen van de Waterstraat 
(ingang Oudegracht). In 2017 staat de spiritualiteit 
van Charles de Foucauld (1858-1916) centraal. 
Het leven en de weg van Charles de Foucauld 
is uitermate boeiend. Hij was diep geraakt door 
Gods concrete nabijheid in Jezus van Nazareth. 
Daarom koos Charles de Foucauld er voor om 
niet als missionaris in Noord Afrika te leven, maar 
om te midden van de mensen het dagelijks leven 
te delen. U bent van harte welkom in deze kleine 
viering. De volgende vieringen zijn op vrijdag 
14 april en 12 mei (locatie wordt nader bekend 
gemaakt). 

Doopvoorbereiding kinderen
De Ludgerusparochie kent gemeenschappelijke 
doopvoorbereiding. Onderstaand treft u informatie 
aan over dopen in onze kerken. Begeleiding 
vindt plaats door samenwerkende pastores van 
Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochie.  Op 
weg naar het 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, Adr. van Ostadelaan 4. 
Eerstvolgende gesprekken : 11 en 25 april 2017; 
Dinsdag 13 en 27 juni 2017. Tijd: 20.00-21.30 uur. 

Meld u aan via e-mail info@stmartinusutrecht.nl of 
030-2546147. Geen kosten. 
Op weg naar het doopsel in de Dominicuskerk 
Op zondag 18 juni  is er een doopzondag in de 
Dominicuskerk. Voorganger is diaken Lex Janssen. 
Wil je je kind laten dopen, neem dan uiterlijk 
maand van tevoren (dus medio mei)  contact op 
met secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, of bel 
tel. 030-2935245 (werkdagen 912 uur).

Huwelijksvoorbereiding  
Op weg naar het (katholiek) huwelijk Twee 
gesprekken samen met andere stellen die in de 
kerk willen gaan trouwen. Een van de leden van 
het pastoraal team is gastheer en (bege)leidt de 
bijeenkomst. Welkom in het Pastoraal centrum 
Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan 4. Maandag 29 
mei en 12 juni 2017, 20.00-21.30 uur. Meld u aan 
via e-mail info@stmartinusutrecht.nl of tel. 030 
2546147. Geen kosten 

Wereldwake
Iedere  vrijdag wordt achterin de Dominicuskerk 
om 10.00 uur een korte wake gehouden om stil 
te staan bij de situatie in de wereld, met kaarsen, 
teksten, muziek en gebeden. In een boek kunnen 
intenties of gedachten worden opgeschreven.
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat
Vervolgdata: iedere vrijdag (m.u.v. de eerste 
vrijdag van de maand, dan is er om 10.00 uur 
Eerste-Vrijdagviering)

Zondagavondzang
Tijdens de vespers, op zondagavond 30 april van 
17.00 - 18.00 uur, worden composities gezongen 
van de Franse dominicaan André Gouzes, met 
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Nederlandse teksten van dominicaan Henk 
Jongerius. Het kernkoor Schola Dominicana zingt 
om 15.30 uur in en wie wil zingen, mag aansluiten. 
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat
Vervolgdata: iedere laatste zondag van de 
maand. Aanmelden voor kernkoor en/of info: 
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030-
2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

VERDIEPING

Kruisweg in de Utrechtse binnenstad
Sinds de reformatie is in de noordelijke streken de 
kruisweg als instrument voor meditatie buiten een 
kerkgebouw niet meer gebruikelijk. Wel heeft de 
kruisweg  in de katholieke kerk  op de middag 
van Goede Vrijdag een  belangrijke plaats. Net 
als vorig jaar wordt op Goede vrijdag de kruisweg  
in de binnenstad van Utrecht  buiten gelopen. In 
de tocht wordt samengewerkt door de rooms-
katholieke parochie, de Domgemeente en de 
Oud-katholieke parochie. De voettocht start om 
15 uur in het Stiltecentrum in Hoog-Catharijne, 
Godebaldkwartier 74, en gaat langs plaatsen in 
de binnenstad waar zorg is voor lijdende mensen; 
waar barmhartigheid wordt bewezen. 
Op het programma staan, onder voorbehoud, 
eeuwenoude en hedendaagse  plaatsen: het 
Bartholomeusgasthuis en restaurant Syr.
Naast een  presentatie van verschillende 
instellingen klinken onderweg Bijbelteksten 
en gebeden die betrekking hebben op 
barmhartigheid, in verbinding met woorden 
van Jezus Christus over hetzelfde thema. De 
rondgang zal rond 17 uur eindigen met een korte 
gebedsdienst in de Domkerk.
In verband met de bestelling van koffie en 
thee in de Domkerk is aanmelding gewenst 
(voor  10 april) bij het centraal secretariaat 
van de Ludgerusparochie (tel. 030-2441319 of 
secretariaat@sintludgerus.nl). 

De nacht van de biechtvader
Dinsdag 2 mei, 20.00 uur-21.30 uur: 
Dominicusleesgroep leest De nacht van de 

biechtvader van Tomaš Halik. 
De essays in dit boek bevatten onder andere 
filosofische overpeinzingen over het paradoxale 
in de Bijbelse leer, analyses van de hedendaagse 
cultuur en psychologische observaties uit Haliks 
werk als biechtvader. Per avond wordt een of twee 
hoofdstukken besproken. U kunt nog meedoen. 
Vervolgdata: eerste dinsdag van de maand
Locatie: Kapittelzaal, Palestrinastraat 1
Kosten: €19,50 (aanschaf boek)
Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.
nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Begeleide meditatie 
Dinsdag 18 april, 20.00-21.30 uur.
Begin van een nieuwe reeks begeleide meditatie 
in de Dominicus.  Met behulp van verschillende 
meditatievormen ontstaat aandacht voor wat in 
jou leeft en oefen je in ontvankelijkheid. We putten 
daarbij uit bronnen uit de christelijke traditie. 
Iedereen met enige meditatie-ervaring is welkom.
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Vervolgdatum: 16 mei en 13 juni. 
Kosten losse avond: €15,–
Aanmelding en informatie: info@seintjebos.nl 

CULTUUR

Zondaglezingen Dominicuskerk 
Zondag 23 april, 16.00-18.00 uur: ‘Ik zie een 
nieuwe aarde’. In deze tweede lezing in de serie 
‘I have a dream’ gaat over klimaatverandering, 
milieu en duurzaamheid in relatie tot de Bijbel. 
Inleider is Johan ter Beek, docent filosofie en 
levensbeschouwing. 
Locatie: refter, Dominicuskerk. Toegang: €7.– (incl. 
consumptie). Aanmelden:
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030-
2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)
Vervolgdata: 1 oktober, 12 november

Koningsdag: Kunst in de Dominicuskerk 
Ook dit jaar zal in de Dominicuskerk een 
tentoonstelling te zien zijn van werk van diverse 
kunstenaars, amateurs en professionals, uit Oog 
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in Al en omgeving. Er hebben zich nog meer 
deelnemers aangemeld dan vorig jaar. Te zien zijn 
schilderijen, grafiek, tekeningen, beeldhouwwerk 
en foto’s. in de kraam op het kerkplein verkopen 
we mooie en vrolijke cadeauartikelen gemaakt 
door mensen met een verstandelijke beperking. 
De opbrengst daarvan gaat naar de Stichting 
Reinaerde. Datum en tijd: donderdag 27 
april, 10.00-15.00 uur. Locatie: Dominicuskerk, 
Händelstraat. Toegang gratis .

Handwerkatelier Van Hagar tot Ruth
In het najaar van 2015 kwam in Utrecht een 
nieuwe groep vluchtelingen aan in Kanaleneiland. 
Daar zijn veel vrijwilligers uit verschillende Utrechtse 
kerken in contact gekomen met de nieuwkomers. 
Onder de vrijwilligers waren een paar vrouwen die 
met vluchteling-vrouwen gingen handwerken. Op 
dat initiatief kwamen tientallen vrouwen af: het 
werd een kans voor de buurt en nieuwkomers om 
elkaar te ontmoeten. Intussen is de Noodopvang 
gesloten maar heeft het gerucht van het atelier 
zich onder de vluchtelingen in de stad verspreid. 
In de buurt van de opvangcentra komen wekelijks 
de naai- en handwerkgroepen onder de naam 
Van Hagar tot Ruth bij elkaar.
De belangstelling voor het atelier groeit nog 
steeds. Met de opening van een nieuwe 
vluchtelingenopvang in Overvecht in het verschiet 
heeft Van Hagar tot Ruth behoefte aan nieuwe 
mensen die naai- en handwerkles kunnen geven, 
leiding geven aan een groep of  verstand hebben 
van publiciteit.
Ook is er behoefte aan materiaal: handwerkboeken, 
scharen, mesjes, stoffen en garens enz. U kunt 
misschien helpen. Meer informatie via e-mail: 
vanhtotr@gmail.com of telefonisch: Judith van 
den Berg tel. 06 25295291

Dodenherdenking 4 mei 
Bij gelegenheid van de nationale dodenherdenking  
vindt op donderdag 4 mei op het plein voor de 
Antoniuskerk (in de Kanaalstraat) om 19.30 uur een 
samenkomst plaats. De bijeenkomst is voorbereid 
door mensen uit moskee, kerk en synagoge. Na 
de nationale stilte, om 20 uur, gaat een stille tocht 

naar het oorlogsmonument op het Jaffaterrein, 
hoek Billitonkade-Vleutenseweg. Na afloop van 
de plechtigheid zijn de deelnemers uitgenodigd 
voor een ontmoeting met thee en koffie in de 
Assoenamoskee (Justus van Maurikstraat 4, 
Majellapark).

DIVERSEN

Planning komende maanden van het 
fusieproces
De komende maanden moeten het pastoraal 
beleid en het financieel en gebouwen beleid hun 
beslag krijgen. Het belang van deze onderdelen is 
zo groot dat we geen haast gaan maken en vooral 
het zorgvuldig willen doen. Daarom ie er nu nog 
geen datum voor het officiële samengaan vast te 
stellen. We houden contact met het aartsbisdom 
over de voortgang. 

Contactmiddag voor 55-plussers
Donderdag 20 april, 14.30-16.30 uur: 
In een ontspannen en gezellige sfeer is er alle 
gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en spel  
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
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