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Het parochiebestuur

Herman Woorts (voorzitter)
Robert Stok (secretaris)
Joop Schwartz (personeelszaken)
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

Waarnemend pastoor

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

Priester-assistenten:

Koos Smits: p.ksmits@hetnet.nl
tel.: 06 – 1523 2729

Pastoraal werker:
Mededelingen, berichten, copy of andere bijdragen 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.
De volgende nummers van Ludgerus Magazine verschijnen op: 17
maart en 12 mei. Copy voor deze nummers moet respectievelijk op
23 februari en 20 april bij het secretariaat zijn aangeleverd.
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Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl,
tevens bereikbaar op 030 – 2963078.
B.g.g. zijn de pastores bereikbaar via het centraal
secretariaat 030 – 244 13 19
Voor noodgevallen kunt u ook contact leggen via
uw lokale secretariaat of lokale telefoonnummer
(zie de pagina van uw eigen locatie).

I
Beste parochianen ,
Onderweg

Als dit blad bij u in de bus valt zijn we nog een korte tijd verwijderd van de
veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest: de verrijzenis
van de Heer uit lijden en dood. Ons feest is onlosmakelijk verbonden met het
Paasfeest waarop de joodse gemeenschap stil staat bij de bevrijding van
Gods volk uit het slavenbestaan in Egypte.
Als wij op Witte donderdag uit het boek Exodus, hoofdstuk 12, lezen, vallen
we midden in het verhaal van Mozes die het volk, na veel duwen en trekken,
zover heeft gekregen dat de Israëlieten
bereid zijn hun jas aan te trekken en hun huis te verlaten. Eindelijk geven
deze mensen hun zekere bestaan als slaaf van de farao op. Ze breken met hun eigen levensgevoel van
”je weet wat je hebt en moet maar zien wat je krijgt”. Wie het boek verder leest ontdekt dat de vlucht
uit Egypte, de bevrijding, niet con amore wordt omarmd. Voortdurend is er in de woestijn, in penibele
situaties, de reflex met het verwijt aan Mozes: waren we maar in Egypte gebleven.
In de traditie van het geloof vormen verhalen over mensen die op stap zijn gegaan een rode draad. Ze
gaan letterlijk en figuurlijk een andere weg, maken een ommekeer in hun leven. Ze worden gehoorzaam
aan de stem van God en raken daarbij soms alles kwijt wat een mens dierbaar is.
Dat geloof begint met Abraham, gaat verder bij Mozes en de profeten en gaat door met Jezus
Christus en zijn apostelen. Het geloof leeft in ontelbare mensen die in hun leven geraakt zijn: zich
geroepen voelen.
Wij beleven in onze parochie een onzekere situatie sinds het bestuur heeft besloten dat er in 2016
nog maar één kerk is waar op zondag de liturgie wordt gevierd en zich het centrum voor pastoraat
en administratie bevindt. Dat besluit roept bij veel mensen boosheid en teleurstelling op. Er is verdriet
om verlies van wat, soms levenslang, vertrouwd was. Bij deze verandering lukt het ons niet makkelijk
om - met een term uit het Tweede Vaticaans concilie- als Gods volk onderweg te leven. We zijn in ons
levensgevoel toch eerder bomen dan Gods nomaden.
Misschien helpen de Schriftlezingen van de veertigdagentijd ons de angst voor de toekomst los te laten.
Elke zondag wordt ons, in andere bewoordingen en andere situaties, gemeld dat God een verbond
sluit. Wij horen dat Hij door de generaties en tijd heen het leven en de toekomst van
mensen garandeert. En steeds gebeurt het onverwacht: niemand had op Hem
gerekend.
Zo gaat het volgens Marcus (16:1-8) ook in de ochtend bij het graf, waar de gekruisigde
Jezus niet meer is omdat Hij leeft!
Ik wens u en ons alle goeds,
Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker
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Als parochianen van Sint Ludgerus verder...

Nieuwe leden gezocht

In meerdere opzichten is de situatie in de parochie kritiek. Met ingang van 1 januari 2015 is er
geen voltallig bestuur meer met de mogelijkheid besluiten te nemen. In het Adventsnummer
kondigde vice voorzitter Laurens Baas zijn vertrek aan. Elders leest u in dit nummer dat ook Jan
van Kuik, verantwoordelijk voor de portefeuille Gebouwen, zijn functie 1 jaar eerder neerlegt.
Daarnaast zijn we al langer op zoek naar een penningmeester.

- Door Henk Brussel Zorgwekkend is dat we de afgelopen
maanden tijdens brainstormsessies
niet op namen zijn gekomen van
mogelijke kandidaten. Daarnaast
is het tot heden angstvallig stil
gebleven als het gaat om mensen
die zichzelf aanbieden als mogelijk
geschikte kandidaat. We proberen
nu deze patstelling te doorbreken
met hulp van de lokale secretariaten.
We zijn bezig de vraag uit te zetten
om uit de lokale adressenbestanden
een selectie te maken van mensen
die geboren zijn tussen 1944 en 1970.
Daarmee komt een doelgroep in
beeld in de leeftijd van 55 tot en
met 70 jaar. Deze selectie zullen we
doornemen met iemand van de
locatie die veel namen en mensen
kent. Zo hopen we een groslijst te
kunnen samenstellen van mensen die
we kunnen benaderen met de vraag
of we een keer met elkaar kunnen
spreken over een bestuursfunctie
voor de Sint Ludgerus-parochie.
Mocht u bij het lezen van dit stukje
een spontane ingeving krijgen, die
kan leiden tot het vinden van een
nieuw bestuurslid, meldt u zich dan bij
het centraal secretariaat. Misschien
bent u het onverhoopt zelf.
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Inrichten Ludgerus-overleg
De parochie kan het zich niet
permitteren om te wachten op het
moment dat het parochiebestuur
weer op volle stuurkracht is. Er zijn
lopende zaken te behartigen, de
reorganisatie van de parochie zal
moeten worden voorbereid. Tijdens

de verbouwing gaat de verkoop
gewoon door.
Om deze fase enigszins op te vangen
is besloten een tijdelijk overleg in te
richten. Met ingang van 1 januari is
het zogenaamde Ludgerus-overleg
opgestart. Daaraan nemen deel
de resterende bestuursleden Stok
en Schwarz, waarnemend pastoor
mgr. H. Woorts, Van Beek van het

centraal secretariaat en Brussel,
projectbegeleider reorganisatie. De
eerste bijeenkomst was op 15 januari
jl. Gezien de urgentie zal dit overleg
twee maal per maand bij elkaar
komen.

Inrichten Ludgerus-parochie
Bestuurlijk gezien zal 2015 in het teken
staan van het inrichten van een
aantal centrale voorzieningen. We
hebben met het oog op de nabije
toekomst één ledenadministratie
en één geharmoniseerde financiële
administratie nodig. Zodra we weten
hoe we deze twee projecten gaan
starten en wie er leiding aan zal
geven, zullen de direct betrokkenen
worden geïnformeerd.
In het volgende nummer zal er
uitgebreide informatie komen vanuit
het projectteam, dat zich vooral zal
bezighouden met het pastoraat in
en van de parochie.

Dominicusleesgroep:

Een aansprekende vorm van
catechese voor volwassenen
Al sinds 2010 kent de Dominicus leesgroepen rond boeken die oproepen tot nadenken over geloof
en zingeving en wat dat wil zeggen in de wereld van nu. Er is langzamerhand een vaste kern
ontstaan van mensen die deze gesprekken niet meer kunnen missen, maar iedere keer als er met
een nieuw boek wordt gestart, kunnen nieuwe mensen zich aansluiten.

- Door Leny Beemer -

evangelie in de wereld van vandaag,
van paus Franciscus. Stevige maar
ongetwijfeld inspirerende kost.

Onderwerpen

Iedereen
leest
vooraf
een
afgesproken deel/hoofdstuk van het
boek, terwijl bij toerbeurt een van de
deelnemers het gesprek daarover
in grote lijnen voorbereidt. Meestal
beginnen en sluiten we af met een
stukje muziek, maar soms ook met een
gedicht of een mooie tekst, passend
bij wat werd gelezen. We kiezen voor
redelijk toegankelijke boeken, niet al
te zwaar om te lezen en inspirerend
en uitnodigend tot gesprek. Indien
mogelijk wordt de auteur van
het boek aan het einde van de
reeks uitgenodigd. Zo hebben we
afgelopen jaar met Arjan Broers van
gedachten gewisseld over zijn boek
Leven met Dominicus en gaan we op
3 februari ter afronding van het lezen
van Proeven van goed samenleven.
Inleiding in het katholieke sociaal
denken in gesprek met auteur en
lekendominicaan Thijs Caspers. Op
3 maart starten we met Evangelii
Gaudium. De verkondiging van het

Wij beschouwen de leesgroep als
een mooie en uitnodigende vorm
van catechese voor volwassenen,
waarbij geloof en samenleving,
theorie en persoonlijk ervaren aan
bod komen en waarbij ieders vragen
er mogen zijn. De intensieve lezing en
de open sfeer leiden er als vanzelf toe
dat we elkaar deelgenoot maken
van wat ten diepste in ons leeft. Zo
hebben we de afgelopen periode,
aan de hand van diverse boeken,
onderwerpen ter sprake gebracht
als goed en kwaad, de verhouding
tussen mens en God, vertrouwen,
zelfbedrog of hopen, herkenning in
liefde en in de dingen van alledag.

Nieuwe leesgroep
Op 3 maart starten we dus met een
nieuwe leesgroep rond Evangelii
Gaudium van paus Franciscus. Het
is zijn eerste eigen ‘brief’, uit 2013,
waarin hij drie thema’s aan de orde
stelt die hem na aan het hart liggen:
het evangelie is een boodschap
van vreugde; de kerk is bij uitstek
missionair en naar buiten gericht; het

evangelie is allereerst goed nieuws
voor de armen. Wie deze uitdagende
stellingen nader wil onderzoeken, is
van harte welkom. De leesgroep komt
elke eerste dinsdagavond van de
maand om 20.00 uur bij elkaar in de
pastorie van de Dominicuskerk. Wel
graag van tevoren aanmelden via
secretariaat@dominicuskerkutrecht.
nl of door te bellen naar het
secretariaat,
op
doordeweekse
dagen bereikbaar van 9.00-12.00
uur, tel. 030-2935245.

Ten slotte
Hoewel
geloofscursussen
voor
volwassenen op zich heel zinvol zijn
voor mensen die meer willen weten
over de inhoud van het katholieke
geloof, blijven deze altijd enigszins
belerend en eenrichtingsverkeer. Het
is mijn overtuiging, dat het met elkaar
delen van wat geloof en zingeving
betekenen in ons eigen leven, een
laag in ons aanboort die een cursus
meestal niet bereikt. Daarom wil ik
hier graag pleiten voor het zoeken
naar vormen van catechese in onze
parochie waarbij de ervaringen van
mensen ruim baan krijgen en de ‘leer’
daarbij aangereikt en bevraagd kan
worden. Vanuit de Dominicus willen
we daar graag aan bijdragen.
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Afscheid Mgr. De Kok:

‘De kerk moet naar de m
We zitten op zijn kamer in de Jacobuspastorie. Aan de muur een echte herdersstaf en zijn
bisschoppelijke wapen met de spreuk: “Deelgenoten in trouw”. Het is precies vier weken voor zijn
geplande verhuizing naar Voorhout. Een van de boekenkasten is al half leeg. Een medebroeder
Franciscaan heeft zich over een gedeelte van de boeken ontfermd. “Het moeilijkste vond ik om
mijn typemachine weg te doen. Maar ik had hem de laatste jaren ook al niet meer gebruikt. Ik
schrijf nog gewoon en iemand anders zet het dan wel op een usb-stick”. Ik krijg door hem zelf
gezette koffie en een stuk speculaas. Het is nog december.

- Door Fons Mathot Hoe kun je nou feest vieren als
iemand weggaat? “Die zestien
goede jaren die ik hier heb mogen
doorbrengen in Zuilen kun je vieren.
Op zondag 11 januari moeten we er
een gezellig samenzijn van maken.
Dinsdag daarna komen de inpakkers
en woensdag wordt er verhuisd.
Je kent toch dat gezegde: ‘Na
Driekoningen verlaten de papen hun
woningen’.”
We hebben duidelijk te doen met
een erudiete man, een kerkhistoricus
die twee grote werken heeft
geschreven: ‘Drie eeuwen WestEuropese Kerkgeschiedenis, van
1680 tot heden (verschenen in 1979)
en ‘Acht eeuwen Minderbroeders
in Nederland (gepubliceerd in
2007/2008).”
In 1999 kwam Mgr. de Kok op de
Jacobuspastorie wonen. Samen
met
Gerard
Heesterbeek,
zijn
Franciscaanse medebroeder, en
Bernard Höfte zorgden zij voor liturgie
en pastoraat. Na het vertrek van
Heesterbeek in 2010 werd Mgr. de
Kok onze nog enige overblijvende
pastoor. Een bisschop als pastoor.
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Dat kan niet elke parochie zeggen.
Maar nu gaat hij dan toch op zijn 84ste
levensjaar aan een ‘vervroegde’
pensionering beginnen. Vervroegd
door de recente ontwikkelingen
binnen de Ludgerusparochie waarbij
de Jacobuskerk eind 2015 zal moeten
gaan sluiten.

Van groentejongen tot
bisschop
Jan de Kok werd geboren op 28
augustus 1930. Zijn vader had in Den
Haag een groentewinkel met vijftien
man personeel. Tijdens zijn preken
hebben we mogen genieten van
menig detail uit zijn jeugd. Jan was
de oudste. Daarna volgden zeven
zussen en tenslotte nog een jongste
broer. De twee broers typeerden
zichzelf als volgt: ‘Elke zus is een boek
en wij zijn de boekensteunen.’
Jan
volgde
zijn
middelbare
schoolopleiding
op
het
Jezuïetencollege en trad later in bij
de Franciscanen waar hij in 1956
priester werd gewijd. In zijn studie
kerkgeschiedenis vond hij de synthese
van zijn twee grootste wensen:
priester en geschiedenis. Van 1967
tot 1982 werkte hij als hoogleraar

kerkgeschiedenis aan de Katholieke
Theologische Hogeschool in Utrecht.
Menig priester en pastoraal werker
heeft bij hem in de collegebanken
gezeten. In 1982 volgt dan zijn
benoeming tot hulpbisschop.

Pastoor Jan de Kok
Hoe kijkt hij terug op zijn tijd als
pastoor van de Jacobusparochie?
Aanvankelijk in de schaduw van
Gerard Heesterbeek, heeft hij na
diens vertrek de laatste vijf jaar de
kar alleen mogen trekken. En met
veel plezier. Eindelijk voelde hij zich
volledig pastoor van een levendige
geloofsgemeenschap.
Met
zijn
bekende nuchterheid en “doe maar
gewoon”-instelling heeft hij de harten
van de Zuilenaren gestolen. In een
vergrijzende gemeenschap heeft hij
veel uitvaarten begeleid. Met veel
plezier gaat hij zowel zaterdagavond
als zondagmorgen voor in de
eucharistieviering. Ook in andere
kerken - de Antonius- en Pauluskerk
- verleende hij assistentie. En als
het staan achter het altaar door
beenklachten wat moeilijk wordt,
maakt hij gebruik van een hoge
kruk. Nuchter en met een ijzeren

ensen en niet andersom’
we laten liggen. Wat geloven we en
waarom? We hadden alleen maar
een catechismus waar het antwoord
op alle vragen al in stond. Als je alle
antwoorden al paraat hebt, valt
er niets meer te leren. We hebben
ons verloren in bijkomstigheden, ‘se
perdre dans le divertissement,’ zosls
Pascal het omschreef. Daarmee
hebben we de essentiële vragen
vergeten.”
Op de vraag hoe wij nu verder kunnen
als geloofsgemeenschap
spreekt
Jan de Kok over ouderenpastoraat,
een steunpunt in de wijk, vieringen
door de week, een plek om je te
bezinnen. Zijn oude ideaal zoals
het in Frankrijk gestalte heeft
gekregen komt ter sprake. De lokale
geloofsgemeenschap wordt van
tijd tot tijd door een rondtrekkende
priester bezocht. De kerk komt dus
naar de mensen en niet andersom.

Tot slot

plichtsbesef gaat hij altijd door.

Toekomst
De laatste jaren heeft hij zijn ideeën
hoe het verder moet met de kerken
in Utrecht Noord-West niet onder
stoelen of banken gestoken. In zijn
bekende fraaie handschrift zet hij
e.e.a. op papier. Stuurt dit naar het
parochiebestuur en de Maliebaan
(het aartsbisdom). Hij heeft een
heldere kijk op de spreiding van
kerken in Utrecht. Houdt daarbij
rekening met de ligging en de

bereikbaarheid
Hij komt tot de
conclusie dat de Rafaël geen enkele
directe busverbinding heeft vanuit
Zuilen. Een van zijn kernthema’s:
verjonging van de kerk door
hernieuwd contact met de scholen,
kindervieringen en oprichten van
een kinderkoor.
En dan zijn analyse als historicus
waarom de kerk het contact met
zoveel mensen verloren heeft: “Weet
je wat het mankement geweest
is van de tweede helft van de 20e
eeuw? Het Leerhuis. Dat hebben

Het zal stil worden op de pastorie.
We zullen hem missen bij de koffie ’s
morgens. Buslijn 3 verliest een vaste
passagier en de supermarkt Boni
een trouwe klant. Maar in Voorhout,
waar hij een appartement betrekt te
midden van enkele medebroeders,
krijgen ze er een praatgrage,
gezellige
medebewoner
bij.
‘Otium cum dignitate’ zeiden
de oude klassieken al. “Rust met
waardigheid”. Met zijn 84 lentes
neemt deze kerkelijke vrijwilliger
afscheid van het pastoraat. Zijn
bisschoppelijke wapenspreuk zegt
het duidelijk: ‘Deelgenoten in trouw’.
In Zuilen was hij 16 jaar een van onze
trouwe deelgenoten.
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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

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

www.pianoplayerutrecht.nl
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Verhalen uit de buurt
Buurtpastor

Als ik langs loop staat er een ambulance.
De voordeur staat open, ik waag een
beetje naar binnen te kijken, maar zie
niemand in de hal. De buurvrouw staat
buiten met grote schrikogen: wat is dat?
Ik weet het ook niet, zeg ik. Ik aarzel,
misschien kan ik ondersteunend zijn,
misschien loop ik in de weg. Dan zie ik een
ambulancemedewerker. Loopt u maar
door hoor, zegt ze tegen mij. Oké, zeg ik
een beetje verbaasd en wil naar binnen
lopen. Wie bent u eigenlijk? Zegt ze dan.
Ik ben de buurtpastor, zeg ik. Dat had ik
niet zomaar pats boem gezegd toen ik
hier begon, realiseer ik mij naderhand.
Deze mensen hier in de buurt hebben mij
in de bijna vijf jaar die ik hier ben geweest
die rol toebedeeld en tot buurtpastor
gemaakt. Door vertrouwen te geven en
te ontvangen, door me binnen te laten in
hun huis, in hun hoofden en hun harten.
Door samen grote en kleine momenten te
delen is er een relatie gegroeid. Dan ziet

Saida mij. Oh Heleen, kom even binnen,
zegt ze. Haar zoon blijkt zo benauwd te
zijn dat ze het niet vertrouwden en 112
hebben gebeld. Ze kunnen niks vinden,
maar nemen hem wel even mee. Z’n
vader rijdt achter de ambulance aan en
ik blijf bij haar en haar jongste van twee.
Als we de ambulance nakijken komen de
emoties los. Ik blijf, we praten, we zwijgen
en drinken thee. De brievenbus kleppert,
daar komt een buurvrouw. Salam
Aleikum, wat is er aan de hand? Even
wordt er in de deuropening gepraat en
er wordt haar verzekerd dat het vast
goed komt InshAllah. Zo komen er in een
half uur wel 8 vrouwen. Eentje biedt aan
haar kinderen uit school te halen, wat ze
graag aanneemt. Ik zie betrokkenheid,
steun en hulp die mij ontroert. Maar het
gaat nu redelijk met haar zoon.
Ze vertelt me dat haar dochter die in
maart jarig is nu al heeft gezegd dat ze
dit jaar wél een cadeau wil. Weet je nog

dat we vorig jaar helemaal geen geld
hadden en dat ze iets heel kleins kreeg?
Ja dat weet ik nog. Nu heb ik gezegd
dat ze mogen kiezen, óf we gaan in de
zomer op vakantie óf ze krijgen allemaal
een verjaardagscadeau. Ze vonden me
niet eerlijk Heleen, maar hoe moet het
anders? Aan Sinterklaas, Kerst en Oud en
Nieuw wordt al helemaal niet gedaan.
Het kerstvakantie-uitje naar het Circus,
waar ik met fikse korting kaartjes voor kon
bestellen via het Zoudenbalchfonds precies voor dit soort gezinnen - is hier zo
op zijn plaats. Uiteindelijk ga ik weer, de
berichten uit het ziekenhuis lijken goed.
Als ik ’s avonds een appje stuur, zijn ze net
allemaal weer thuis. Het was niet ernstigs,
heel erg bedankt dat je er was.
Heel
erg
bedankt
lieve,
mooie,
ingewikkelde, bijzondere, kwetsbare,
krachtige, eigen-aardige mensen, dat ik
er mocht zijn.
Heleen Heidinga

Waarom wachten tot het laatste moment?

Maak nu alvast kennis met Barbara.

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
Barbara uitvaartverzorging

Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht

146-017-01 BAR Adv Lud 170x110.indd 1

Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten

T 030 296 66 66

E info@barbarauitvaart.nl

W www.barbarauitvaart.nl

06/03/14 12:04
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Een blijvend actuele boodschap van 50

‘Met alle mensen in vrede
In 2015 zal de Katholieke Kerk gedenken dat het 50 jaar geleden is dat het Tweede Vaticaans
Concilie de verklaring Nostra aetate heeft afgekondigd over de houding van de Kerk ten opzichte
van de niet-christelijke godsdiensten.

- Door mrg. drs. H.W. Woorts Als ik het gelijk mag verbinden met
ons land: in 1965 behoorden de
meeste mensen in Nederland nog
tot één van de christelijke kerken.
Nu is dat volstrekt anders; vele nietchristenen zijn onze landgenoten en
andere godsdiensten hebben in onze
samenleving een plaats gekregen.
De boodschap van Nostra aetate is
des te actueler. Daarom ook dat er
in 2015 aandacht geschonken zal
worden aan deze concilieverklaring.
Het eerste moment was de Dag van
het Jodendom die jaarlijks in de R.K.kerk in Nederland gehouden wordt.
Op 15 januari werd in de Liberale
Joodse Gemeente van Rotterdam
- in aanwezigheid van rabbijnen,
bisschoppen en de burgemeester
van Rotterdam stil gestaan
worden bij wat Nostra aetate heeft
bijgedragen aan een nieuwe
verhouding van de Kerk tot de joden,
het eerste volk van God. Na eeuwen
van verwijdering en verwerping
heeft juist Nostra aetate bijgedragen
aan een ommekeer in deze joodskatholieke verhouding. Het werd het
begin van een groei in vertrouwen,
waardering en vriendschap.
Namens
de
Nederlandse
bisschoppen mag ik in ons land
bisschop-referent voor Kerk en
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Paus Johannes XXIII

Jodendom zijn en daarmee de taak
behartigen om bij te dragen een
goede verhouding en dialoog met de
joden in ons land. Mede daarom wil
ik hier graag de kerngedachten van
Nostra aetate onder uw aandacht
brengen. In de inleiding geeft Nostra
aetate aan dat het de opdracht
van de Kerk is om “de eenheid en
liefde tussen de mensen en volkeren
te bevorderen”. Uitgangspunt hierbij
vormt datgene wat ons als mensen
verbindt. Wij vormen immers één
gemeenschap en allen hebben één
oorsprong en één einddoel: God.
Over de andere niet-christelijke
godsdiensten – waaronder het
Hindoeïsme en het Boeddhisme –
zegt Nostra aetate: “De katholieke

Kerk verwerpt niets van datgene
wat in deze godsdiensten waar
en heilig is. Met oprechte eerbied
beschouwt zij die gedrags- en
leefregels, die voorschriften en
leerstellingen die, hoewel in veel
opzichten verschillend van hetgeen
zijzelf houdt en leert, toch niet zelden
een straal weerspiegelen van die
Waarheid welke alle mensen verlicht.
Zij echter verkondigt en moet zonder
ophouden verkondigen de Christus,
die is ‘de weg, de waarheid en het
leven’ (Joh. 14, 6), in wie de mensen
de volheid van het godsdienstig
leven vinden en in wie God alles
met zich heeft verzoend. Daarom
spoort zij haar kinderen aan om met
bedachtzaamheid en liefde door
gesprekken en door samenwerking
met de aanhangers van de andere
godsdiensten, getuigend van geloof
en van christelijk leven, die geestelijke
en zedelijke goederen alsook die
sociaal-culturele waarden die bij hen
worden gevonden te erkennen, te
bewaren en te bevorderen.”

Wederzijds begrip
Vervolgens spreekt Nostra aetate
over de moslims: “De Kerk ziet ook
met waardering naar de moslims, die
de ene God aanbidden …” Hoewel
zij Jezus niet als God erkennen,
vereren zij Hem toch als profeet en

jaar geleden:

leven’

Mgr. Eijk en mgr. Woorts op bezoek bij de Joodse gemeente in Amersfoort b.g.v. de Dag van het Jodendom in januari 2014

zij eren Zijn maagdelijke moeder
Maria. De concilievaders sporen
aan - indachtig de onenigheid
en vijandschap die er de eeuwen
door tussen christenen en moslims
is geweest - om zich “ernstig toe te
leggen op wederzijds begrip” en in het
belang van alle mensen gezamenlijk
“de sociale rechtvaardigheid, de
zedelijke goederen alsook de vrede
en de vrijheid” te verdedigen en te
bevorderen..
In het vierde deel handelt Nostra
aetate over de Joodse godsdienst.
De Kerk erkent dat haar geloof
en uitverkiezing begonnen is bij
Abraham en de andere aartsvaders,
bij Mozes en profeten. Onze Heer
Jezus Christus komt uit hen voort
naar het vlees, alsook de apostelen.

Ondanks het feit dat een groot deel
van de joden het evangelie niet
aanvaard heeft, blijven de joden
God “steeds bijzonder dierbaar”, die
“geen berouw kent over zijn gaven
noch over zijn roeping”. Vanwege
het
grote
gemeenschappelijk
geestelijk erfgoed van christenen en
joden willen de concilievaders “de
wederzijdse kennis en waardering
van
beiden
ondersteunen
en
aanbevelen”.
Nostra
aetate
neemt uitdrukkelijk afstand van
de eeuwenlange beschuldiging
van christelijke zijde dat de dood
van Christus alle joden van alle
tijden is aan te rekenen. Nostra
aetate maakte eveneens duidelijk
dat antisemitisme moet worden
verworpen.

Nostra aetate besluit met te zeggen
dat de universele broederschap
van alle mensen elke vorm van
discriminatie
uitsluit.
Aan
ons
christenen de taak “met alle mensen
in vrede te leven”. Zo betonen wij
ons waarlijk kinderen van Hem die de
Vader is van alle mensen.
De persoonlijke band die
paus
Johannes XXIII met joden had, heeft
er zeker aan bijgedragen dat Nostra
aetate er gekomen is. Alle pausen
na hem hebben laten zien hoezeer
wij de boodschap van Nostra
aetate ter harte moeten nemen,
opdat vriendschappen en onderling
verstaan mogen blijven groeien, tot
vrede en zegen van allen op deze
aarde.
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Ons laten uitdagen als c

A

Tijdens Advent, Kerst en de jaarwisseling verbleef onze parochiaan Zr. Yosé Höhne-Sparborth in
Kirkuk in Irak. Ze was er op uitnodiging van de dominicaanse bisschop Mirkis, die het afgelopen
jaar ook in onze parochie op bezoek was en voor wie we de Vastenactie hebben gehouden.
Yosé heeft een uitgebreid dagboek bijgehouden, maar haar verhalen werden ingehaald door
de actualiteit: de aanslag op de redactie van het satirisch blad Charlie Hebdo in Parijs. Ze vroeg
Mirkis om commentaar op die gebeurtenis te geven: is IS Islam – hoe moeten we omgaan met de
claim dat de aanslagplegers en IS zich de ware volgelingen van Mohammed noemen – moeten
we vrezen voor generaliserende moslimhaat? Hoe gaat Mirkis als pastor daarmee om? Want hij
pleit juist steeds voor verzoening.

- Door Yosé Höhne-Sparborth -

Mirkis: ‘Als pastor moet ik goed blijven
luisteren en kijken en zoeken naar ingangen om de mensen waarmee
ik werk, de vluchtelingen, terug te
voeren tot wat wezenlijk christen zijn
is. Jezus nodigde ons uit om te leven
in verzoening, om te vergeven. 7x70
maal, dat betekent een leven lang.
Als iemand je hele bestaan onderuit
haalt – wat de IS in hun geval gedaan heeft – dan tóch jezelf toewerken naar die vergeving.
Als je existentieel onderuit geschoffeld bent, vergeef je niet zomaar
even.
Dat mag ik dus ook niet verwachten
van de mensen. Maar ik dien ze wel
te begeleiden, te helpen om aan dat
levenslange proces van vergeven te
beginnen. De een eerder, de ander
later. Telkens als er een nieuwe aanslag is, zal de angst weer levensgroot
opkomen. Om dan toch weer jezelf
toewerken naar die beslissing om te
leven in vergeving… dat is christen
zijn. Daartoe zijn we uitgenodigd,
daartoe moet ik mijn mensen zien uit
te dagen. In Irak doen we dat al minstens veertig jaar.’
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‘Als theoloog en bisschop moet ik
nog veel breder kijken. Ik moet helpen begrijpen wat er gaande is in de
wereld. Ik dien te analyseren, tegelijk
breed en scherp te kijken. Nu was er
die vreselijke aanslag in Parijs. De media zoemen er met hun camera’s op
in. We zitten er via de televisie bovenop, heel dichtbij. Dat slaat emoties
los. De media zullen die emoties bespelen. Tot er een volgend hot item
is, dan wordt het weer vergeten. Met
de werkwijze van de westerse media
is het gevaar groot dat de Europe-

Als we hen nadoen, zo
dodelijk generaliserend,
dan hebben ze al
gewonnen en hebben
wij verloren.
anen nu in de emotie van die aanslag blijven steken. De media laten
ons zien wat de dominante westerse
wereld wil dat wij zien. Nu zullen we,
vrees ik, te zien krijgen hoe gevaarlijk
moslims zijn. Er zal weer gegenerali-

seerd worden, zoals op dit moment
een deel van mijn mensen doet, de
vluchtelingen die zich hopeloos voelen, van hun bestaan en hun toekomst beroofd.
‘Dat generaliseren is een virus. Het
werkt aanstekelijk. Maar het gaat
van het westen uit, dat wordt altijd
weer vergeten. De westerse wereld
heeft een vijand nodig. De vraag is
waarom? Eerst waren dat de communisten. Na de val van de Berlijnse
muur waren dat binnen één jaar de
moslims. De moslimwereld als vijand.
Elk situatie die dat schijnbaar kon
bevestigen, werd uitvergroot. “De
moslims zijn het grote kwaad.” Da’ish
(zo noemt men in Irak IS) is daaruit
kunnen ontstaan: bij ons en bij jullie. Da’ish doet het na: alleen zij zijn
goede moslims, zuiver. De anderen
zijn het kwaad, de zonde. Die moeten dood. Dus doden ze. Als we hen
nadoen, zo dodelijk generaliserend,
dan hebben ze al gewonnen en
hebben wij verloren.’
‘We moeten wel helder hebben dat
het gang, bendes zijn. Gangs die
zelfs een staat kunnen overnemen.

hristenen
Dat moet gestopt worden, want dat
is bloedlink. Ze moeten allemaal gearresteerd worden.
Maar Da’ish is ook een alarm. Er gaat
een alarm af, want er is een groot
gevaar dat op ons afkomt. Europa is
een kasteel geworden. Lampedusa
is er het symbool van. Waarom wordt
Europa steeds meer als Israël met een
hoge muur om zich heen? Zonder te
kijken wat er achter die hoge muur
gaande is, wat jullie veroorzaken bij
die mensen achter die hoge muur?
Als je dat doet zul je nooit meer in
vrede leven.
‘Dus, de angst van de vluchtelingen
begrijp ik. Ik zal hen niet tegen spreken. Maar angst is iets anders dan
haat. Ik zal trachten te voorkomen
dat hun angst in haat zal omslaan.
De emoties na zo’n vreselijke aanslag bespelen en haat preken tegen
de moslims, is het ergste wat Europese politici nu kunnen doen. Da’ish
heeft niets met islam te maken. Integendeel, de moslims zijn het meest
slachtoffer. Da’ish heeft hun godsdienst gekaapt en er een dodelijk
wapen van gemaakt.
Maar moslims zijn ook feitelijk slachtoffer. Da’ish heeft bij ons al meer
moskeeën dan kerken opgeblazen.
De christenen zijn gevlucht uit Mosul, de moslims bleven, die dachten
veilig te zijn. Velen zijn inmiddels gedood. Da’ish heeft niets met islam te
maken. Da’ish is maffia, is crimineel.
Da’ish preekt haat. Als we dat overnemen, stevenen we op het einde
van de wereld af.

Soldaat Ari, een van de dagelijkse bewakers van het klooster en de bisschop in Kirkuk, wil
met Yosé op de foto.
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Vastenaktieproject 2015
Ludgerusparochie
Op 12 oktober 2014, tijdens de
Ludgerusdag is het Vastenaktie
project 2015 gepresenteerd.
Het
doel van het Vastenaktie project
is om verder te bouwen aan de
nieuwe school in Gambia (de Kaddy
Jatou Nursery & Lower Basic School).
Ludgerus Magazine sprak met de
initiatiefnemer voor dit project,
Willem Rijnboutt van de stichting LEF
(Lydia Education Foundation)
Willem Rijnboutt vertelt: “Op een
trip door Zambia kwamen wij veel
schrijnende situaties tegen waarin
kinderen verkeerden en dat is de
reden dat mijn vrouw en ik het
initiatief hebben genomen iets voor
deze kinderen te doen. Eerst in
de vorm van individuele hulp aan
kinderen maar later door een school
te gaan bouwen in Lamin Village in
de buurt van Kerawan Airport. Een
kleuterschool (Nursery) en een lagere
school.” Het project wordt financieel
ondersteund met geld uit Nederland

en vrijwilligers uit Nederland sturen
de werkzaamheden ter plekke aan
maar verder wordt er zoveel mogelijk
gewerkt met lokale producten en
lokale werkers die op deze manier
ook weer wat verdienen. Willem:
“Op 31 januari 2015 vertrekt weer
een vrijwilligersploeg van 4 mensen,
gevolgd door een ploeg met 7
man/vrouw zodat de volgende fase
van de bouw ter hand kan worden
genomen.“ Hoe gaat het met de
school op dit moment ? Willem: “Er
zijn nu 97 kinderen en 2 docenten en
een invalkracht. De meeste kinderen
zitten op de kleuterschool maar er
is ook al een groepje van circa 10
kinderen die de eerste klas van de
basic school vormen. “
Globaal zijn de plannen als volgt
(bron: website LEF):

Realisatie:

■ Een aantal gebouwen met twee
klaslok len. Elk gebouw met een

eigen toiletruimte met twee toiletten
(jongens en meisjes gescheiden) een
rust/studeerruimte en een ruimte
voor opslag.
■ Een kantoorgebouw met een
ruimte voor het schoolhoofd, een
vergaderruimte, een kantine voor de
schoolleiding met een toiletgroep en
een opslagruimte.
■ Een aparte keuken waarin zowel
op hout als op fossiele brandstof kan
worden gekookt.
■ Een centrale fecaliën put die
in een later stadium kan worden
aangesloten op de toekomstige
riolering.

Planning:
■ Elk komend jaar de ruwbouw van
één gebouw, te beginnen met een
klaslokaal (extra in het eerste jaar,
een primitieve keuken).
■ Het jaar daarop de afwerking van
de ruwbouw van het voorgaande
jaar en de ruwbouw van het volgende
gebouw (extra in het tweede jaar,
een primitief kantoorgebouw).
■ In zes a zeven jaar de oplevering
van de gehele nieuwe school.
Het Vastenaktieproject is vanuit
de Ludgerusparochie een initiatief
van de Dominicuskerk en de
Dominicusschool in Oog in Al. Er
is ook een aanvraag ingediend
bij het Eigen Doelenfonds van de
Vastenaktie zodat, bij toekenning,
onze eigen opbrengst verhoogd
wordt met 50%. Wij horen eind januari
of het project is toegekend. Alle
locaties van de Ludgerusparochie
kunnen via eigen activiteiten geld
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inzamelen voor dit doel. Uw kunt uw
financiële bijdrage overmaken op
IBAN-nummer NL12INGB0001726986
t.n.v. Penn. Missiefonds St. Dominicus
te
Utrecht,
o.v.v.
Groeischool
Gambia.

Snuffelmarkt
Verder wordt er in de Dominicuskerk
een snuffelmarkt georganiseerd voor
dit doel op zaterdag 28 maart 2015.
Daarvoor gaan we op zoek naar
spulletjes om te verkopen. Dus als u
dit voorjaar uw zolder opruimt en er
nog bruikbare gebruiksvoorwerpen
zijn zoals boeken, cd’s, kinderkleding,

speelgoed en keukengerei die u
voor de snuffelmarkt wil doneren,
dan kunt u contact opnemen met
de gastvrouwen en gastmannen
die elke ochtend op werkdagen in
de pastorie van de Dominicuskerk
(telefoon 030-2935245) aanwezig
zijn. Zij nemen uw telefoonnummer
op en u wordt dan teruggebeld

door iemand van de MOV van de
Dominicuskerk om een afspraak te
maken over het ophalen van uw
spulletjes. Voor inlichtingen omtrent
deze actie kunt u bellen met het
centraal secretariaat (zie pag. 2)
Website van de stichting LEF :
www.stichtinglef.com

Rooster zondagsvieringen/
bijzondere vieringen
Ludgerusparochie t/m zondag 22 maart 2015 1)
Antoniuskerk
Dominicuskerk Jacobuskerk
zo. 10 uur
zo. 10 uur
zo. 10.30 uur
Byz. 10.30 uur			

Josephkerk
zo. 9.30 uur

Nic. Mon. kerk
zo. 10.00 uur

Zo. 8 feb.
Fam. viering
Euch.viering
Euch.viering
Woord/Comm. Euch.viering
Zo. 15 feb.
Byzant. viering
Woord/comm.
viering in JOS
Carnavalsmis
viering in JOS
Wo. 18 feb.					
10 uur
Aswoensdag					
Euch. viering
Wo. 18 feb.
viering in
19 uur
19 uur
viering in JAC
viering in JAC
Aswoensdag
DOM
Euch. viering
Euch. viering			
Zo. 22 feb.
Euch.viering
Euch.viering
Woord/Comm. Euch.viering
Euch.viering
Zo. 1 mrt.
Woord/comm. Woord/Comm. Woord/comm.? Woord/Comm. Woord/comm.
Zo. 8 mrt.
Euch. viering
Woord/Comm. ?
Euch. viering
Woord/Comm.
Zo. 15 mrt.
Byzant. viering
Euch.viering
viering in JOS
Woord/comm. viering in JOS
Zo. 22 mrt.
Euch.viering
Woord/Comm. Woord/Comm.? Euch.viering
Woord/Comm.

Rafaëlkerk
zo. 11.00 uur
Euch.viering
Euch.viering

19 uur
Euch. viering
Euch.viering
Euch.viering
Euch. viering
Euch.viering
Euch.viering

WEEK- en ZATERDAGVIERINGEN:
Eucharistievieringen: Rafael weekdagen: raadpleeg Ludgerus Actueel ; Rafaël zaterdag 19.00 | Vesper: wo. 19.00 Antonius | 1e Vrijdagviering: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 | Morgengebed Nicolaas-Monica 9.45 1 x per
maand (raadpleeg Ludgerus Actueel) | Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 op 2e,4e en 5e
zondag
1) NB update 14 januari 2015 ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden;
Raadpleeg op www.sintludgerus.nl de Ludgerus Actueel van lopende week of bel centraal secretariaat 030 – 244 13 19
voor actuele informatie.
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ANBI nr. 813846481

coaching

mediation

Katholiek onderwijs in India is
mogelijk door uw hulp.

training

Wilt u ons helpen?
www.ststart.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862

met het oog op inspirerende samenwerking
dokters worden er beter van
Kennedylaan 2

IBAN: NL22 ABNA 0477 6873 34, t.n.v.
St. Thomas Stichting Driehuizerkerkweg 113
1985 HB Driehuis

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

Groot Utrechts
Kerkdictee
Op 19 juni grijpt het Groot
Utrechts Kerkdictee plaats. We
zeggen het met een slag om de
arm, want de financiering is nog
niet helemaal rond. Maar draait
u zich vast warm. Kan nooit
kwaad.
Hopeloze hobbels, venijnige
valstrikken, stenen des aanstoots.
Of niet? Test het zelf!

Warming-up voor het dictee?
Doe de taaltest!

A. Hoe spelt u dit?
1. a. Cisterciënzers			
b. cisterziënzers			
c. cisterciënzers			

4. a. een Wet van Meden en Perzen
b. een wet van Meden en Perzen
c. een Wet-van-Meden-en-Perzen

2. a. acoliet			
b. acolieth			
c. acolyt				
				
3. Nederlands-hervormd
b. Nederlands hervormd
c. Nederlands Hervormd

5. a. Jakobsladder
b. Jacobsladder
c. jakobsladder

B. Corrigeer de fouten
‘Doe niet als absalom, ga op tijd naar de kapsalon,’ sms-te de auteur die
zijn publiek graag entertainede met vrij ge-interpreteerde bijbelteksten
aan zijn langharige zoon, een over jarige hippie die ook nog op Jesus Nikes
liep alsof de jaren-60 nimmer voorbij waren gegaan.

Antwoorden staan op pagina 23
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Actie Kerkbalans:

Juist nú nodig

T

Het is met grote schroom dat het bestuur van de St. Ludgerusparochie u ook dit jaar om een bijdrage
vraagt. Schroom, omdat wij ons er zeer wel van bewust zijn dat we een onzekere tijd tegemoet
gaan met onze parochie, in het bijzonder voor uw vertrouwde kerk en uw lokale gemeenschap.
Toch doen we in deze actie
Kerkbalans weer een beroep op u, op
uw lidmaatschap van de Katholieke
kerk, op uw verlangen om dat ruim
2000 jaar oude geloof en kerk-zijn niet
verloren te laten gaan voor Utrecht
Noordwest, om dat erfgoed door
te geven aan volgende generaties.
Meer dan ooit zullen we ons hier
gezamenlijk voor moeten inzetten.
Voor het beleven en doorgeven van
ons geloof aan volgende generaties
zijn we steeds meer aangewezen
op elkaar en op een gezamenlijke
verantwoordelijkheid waarin ieder
naar vermogen zijn of haar eigen
bijdrage levert.
De
afgelopen
4
jaar
van
gezamenlijk op weg zijn naar één
Ludgerusparochie hebben we met
onze zes kerken zeer fors ingeteerd
op de reserves van de parochie die
door generaties voor ons bijeen zijn
gebracht. Die reserves zijn niet alleen
bedoeld om nu kerk te zijn, maar ook
te waarborgen dat de generaties na
ons dat geloof kunnen blijven vieren
en doorgeven. Voor 2015 hopen we
het tekort beperkt te kunnen houden
tot 50.000 euro.
2015 is een overgangsjaar. We
zullen in dat jaar toewerken naar
de parochiebrede vieringen die
in de Rafaelkerk geconcentreerd
zullen zijn. Tegelijk zullen dit jaar
alle
gemeenschappen
bezig
gaan met de vraag hoe zij op een

inspirerende en maatschappelijk
ook aansprekende manier zichtbaar
kunnen blijven en actief participeren
in de wijken die deel uitmaken van
onze parochie. Hoewel het bestuur
er naar streeft om te zoeken naar
een
geschikte
herbestemming
en verkoop van kerkgebouwen
waarmee wij als parochie niet
verder de toekomst in (kunnen)
gaan, blijven we intussen deze
gebouwen onderhouden. Daarnaast
mag duidelijk zijn dat de lokale
gemeenschappen een plek van
samenkomst nodig hebben en dat
ze activiteiten zullen ondernemen
die geld kosten. Bovenal streven we
er naar om vernieuwende projecten
te starten waardoor het ons ook gaat
lukken nieuwe mensen te betrekken
bij onze parochie.
Deze grote verandering zal veel van
ons vragen. We hebben vertrouwen
in elkaar nodig, en geloof dat God
met ons meegaat. We hebben
uw tijd en energie nodig, want
zonder uw inspanning lukt het niet.
We hebben uw begrip, geduld en
uithoudingsvermogen nodig, want
het zal soms best lastig zijn. We

hebben uw vertrouwen, humor en
gevoel voor relativering nodig, want
het is ook mooi om samen een nieuw
begin te maken. En ja, we hebben
ook uw geld nodig, want zonder dat
lukt het ook niet.
Parochiebestuur en pastoraal team
begrijpen heel goed dat dit een
moment kan zijn om af te haken,
maar we vragen u dringend, doe
het juist nu niet. Investeer met wat
u beschikbaar heeft in de zich
vernieuwende parochie. We vragen
veel van u en elkaar, maar het
resultaat kan er ook naar zijn. Laten
we elkaar niet in de steek laten, maar
vasthouden en op weg gaan.
Mgr. Herman Woorts, waarnemend
pastoor en Robert Stok, secretaris

NB Van de locatieraad van uw lokale
kerk ontvangt u informatie over
het rekeningnummer waarop u uw
bijdrage kunt storten.

.nl
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Agenda
berichten
VIERINGEN
Ludgervesper in de Jacobuskerk

De sterfdag van de patroon van onze parochie
zal dit jaar niet ongemerkt passeren. Het
Monicakoor
nodigt iedereen uit om op 25 maart, aan de
vooravond van de gedenkdag van Ludger, in
zijn geboorteplaats (Zuilen)in de Jacobuskerk
om de vesper te bidden. Het koor heeft in de
afgelopen jaren een eigen repertoire ontwikkeld
dat is toegespitst op speciale momenten
en gelegenheden in het kerkelijk jaar. Na de
vesper zal de heer Rog in de Ludgerzaal van
de Jacobuskerk spreken over Ludger en zijn
betekenis voor kerk en geloof in onze streken. De
heer Rog is door jarenlang onderzoek een kenner
geworden. Iedereen welkom op woensdag
25 maart in de Jacobuskerk om 19 uur voor de
vesper en om 20.15 uur voor de lezing.

DOOP

De Ludgerusparochie kent gemeenschappelijke
doopvoorbereiding. Onderstaand treft u
informatie aan over dopen in onze kerken.
Dominicuskerk (Palestrinastraat 1, Utrecht-Oog in
Al))
Op drie zondagen in het jaar is er om 12.00
uur een speciale doopviering. Daarnaast kan
er incidenteel in de viering van 10.00 uur op
zondag gedoopt worden. De kinderen worden
gedoopt door diaken Lex Janssen (evt. ander lid
pastorale team). Wil je je kind laten dopen, neem
dan minstens een maand tevoren contact op
met secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel.
030 - 293 52 45.
De volgende doopzondag is 22 maart 2015 om
12.00 uur. U kunt uw kind opgeven om te laten
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dopen graag zo snel mogelijk en minimaal één
maand van te voren.
Rafaelkerk (Lichtenberchdreef 4, UtrechtOvervecht)
Doopvoorbereiding wordt verzorgd door pastor
Koos Smits, die ook doopvieringen leidt.
Mail p.ksmits@hetnet.nl of tel. 06 – 1523 2729
DOOP    zondag 1 maart 2015 14.30 uur
Voorbereiding   woensdag 11 + 18
februari  20.00 uur
DOOP zondag 7 juni 2015 14.30 uur
Voorbereiding woensdag 20 + 27 mei    20.00
uur
DOOP zondag 6 september 2015 14.30 uur
Voorbereiding woensdag 26 aug. + 2
september 20.00 uur
DOOP zondag 6 december 2015   14.30 uur
Voorbereiding woensdag 18 + 25 november
20.00 uur
Andere doopvieringen in overleg met
pastoresteam.
Voor inlichtingen kunt u ook bellen/mailen met het
centraal secretariaat (zie pag. 2)

H. VORMSEL 2015

Kinderen uit groep 7, 8 of brugklas kunnen in de
Ludgerusparochie het H. Vormsel ontvangen. De
voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart maar
mocht uw kind nog mee willen doen laat dat
dan zo spoedig mogelijk weten aan pastor Koos
Smits telefoon 030 – 1523 2729 of e-mail p.ksmits@
hetnet.nl of bel met het centraal secretariaat (zie
pag. 2). De vormelingen worden voorgesteld in
de viering van zondag 1 maart om 11.00 uur in de
Rafaelkerk. Het vormsel zal worden toegediend in
een viering op zaterdagmiddag 23 mei 2015 door
onze waarnemend pastoor, Mgr. Woorts. Tijd en
locatie worden nader bekend gemaakt.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op verschillende plekken in de Ludgerusparochie
is de voorbereiding van de communicanten
reeds in volle gang . De vieringen voor de 1e. H.
Communie vinden plaats op zondag 19 april 2015
om 10.00 uur in de Dominicuskerk en zondag 26
april 2015 om 10.30 uur in de Jacobuskerk.

Meditatieve vieringen in Josephkerk

Iedere derde vrijdag van de maand is er
in de Josephkerk om 16.00 uur een viering
met medewerking van de gregoriaanse
vrouwenschola. Tijdens deze vieringen lezen we
dit jaar steeds een korte tekst van de trappist
Thomas Merton (1915-1968). Ooit heeft Merton
gezegd: “God komt niet in onze stilte, maar
wij stappen binnen in de stilte van God.” Hij
benadrukte het belang van stilte om tot echte
ontmoeting te komen. We hopen dat deze
eenvoudige vieringen van bezinning en stilte ons
op deze weg kunnen helpen. De eerst komende
viering zijn op 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei
en 19 juni 2015. U bent van harte welkom.

Heilige Missen door de week in de Rafael
Al langere tijd werd in de Rafaelkerk op
donderdag 9.30 uur de Eucharistie gevierd,
meestal voorgegaan door pastor Rigo Loozekoot.
Vanaf januari 2015 zal vaker door de week de
Eucharistie gevierd worden, en wel om 9.00
uur, meestal voorgegaan door pastor Koos
Smits. Elke week zal in Ludgerus Actueel worden
aangegeven op welke dagen ( dinsdag /
woensdag / vrijdag ) er H. Mis zal zijn.

Carnavalsmis in de Joseph

Op zondag 15 februari zal in de Josephkerk weer
een Carnavalsmis zijn, met Pastor Koos Smits als
voorganger en vormgegeven samen met de
Carnavalsverenigingen. Succes verzekerd! De
Josephgemeenschap hoopt dat deze traditie ook
na de reorganisatie binnen de Ludgerusparochie
stand mag houden.

Vieringen van de Byzantijnse
Gemeenschap

Op zondag 15 februari staat de viering van de
Byzantijnse gemeenschap in de St. Antoniuskerk
helemaal in het licht van de vergeving. Vanaf
nu begint de grote vasten en dan moet je met
een schone lei beginnen. Aan het einde van

de liturgie komen alle gelovigen naar voren
en vragen aan de priester vergeving voor hun
fouten en tekortkomingen, maar eerst heeft
de priester dit zelf aan de gelovigen gevraagd
voor zijn eigen zonden. De priester zegent de
gelovigen met het zegenkruis. Ook kunnen
de gelovigen aan elkaar vergeving vragen.
Op Zondag 15 maart, de 4e zondag van de
Vasten, is het de gedachtenis van de H. Johannes
Climacus . De H. Johannes Climacus was een
woestijnmonnik uit de zesde eeuw aan wie het
Jezus-gebed wordt toegeschreven: het herhaald
bidden van de regel: “Heer, Jezus Christus,
Zoon van de levende God, ontferm U over mij
zondaar”. Het woord climacus betekent letterlijk;
‘van de ladder’. Op zijn icoon zien we een
ladder naar de hemel reiken waarop monniken
proberen op te stijgen, maar sommigen monniken
worden door duivels van de ladder afgetrokken
en vallen in de hel. In deze Vastentijd wordt ons
het voorbeeld van deze heilige voorgehouden
om ons te sterken in onze eigen geestelijke strijd
om het vol te blijven houden in het gebed, in de
beperkingen van vasten en onthouding en in
het vermijden van het kwaad. Na afloop van de
liturgie is er een Litaniegebed ter nagedachtenis
van de overledenen van onze gemeenschap.
Op Vrijdag 20
maart is er om 15
uur een Viering van
de voorafgewijde
Gaven. Dit is een
Vesperdienst,
speciaal in de
vastentijd, met het
ontvangen van de
H. Communie. Een
schitterende dienst
met ontroerende
zang, die ons
biddend dichter bij
Pasen brengt.

VERDIEPING
Kenniscafé Dominicus

Nederlanders weigeren het te geloven, maar
de wereld, inclusief Nederland, wordt religieuzer.
Waarom willen we de Syriëgangers niet begrijpen
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en blijven we maar herhalen dat de gesluierde
moslima haar eigen onderdrukking vorm geeft
hoewel ze zelf het tegenovergestelde beweert?
Erik Borgman (hoogleraar theologie aan de
Universiteit van Tilburg) doet op zondag 8 februari
(vanaf 20.00 uur) op basis van zijn onderzoek
en met het oog op de toekomst van onze
democratie een poging een onoverzichtelijke
kluwen te ontwarren. Dominicuskapel,
Palestrinastraat 1.

Begeleide meditatie

Ogen worden de vensters van de ziel genoemd.
Rond dit thema wordt gemediteerd, onder
begeleiding van theoloog en geestelijk
begeleider Seintje Bos. Er wordt gebruik gemaakt
van verschillende meditatietechnieken. Iedereen
met enige meditatie-ervaring is welkom. In de
Dominicuskapel aan Palestrinastraat 1. Kosten:
€15,– per avond. Op 19/2, 12/3, 9/4, 7/5 en 11/6.
Aanmelden en informatie: info@seintjebos.nl

Op zaterdag 3 januari was er al een eerste
bijeenkomst en zijn er al aanmeldingen
binnengekomen. De volgende bijeenkomst is
gepland op woensdag 11 februari om 19.00 uur
in de Rafaelkerk op Overvecht. Eerst is er een
korte viering en daarna wordt er praktische hulp
geboden met het invullen van inschrijfformulieren
en kunt u natuurlijk nog meer informatie krijgen als
u dat wenst.
Voor informatie kunt u ook altijd contact
opnemen met pastor Koos Smits: 06 – 1523 2729
of e-mail: p.ksmits@hetnet.nl of secretariaat@
sintludgerus.nl.

Bijbel leesgroep in de Nicolaas-Monicakerk

Pelgrimswandeling naar Stille Omgang
21 maart 2015

Op zaterdag 21 maart 2015 organiseert de locatie
Dominicuskerk van de Sint Ludgerusparochie
te Utrecht, voor de 16de keer, een
pelgrimswandeling via het landelijk gebied tussen
Utrecht en Amsterdam naar Amsterdam. We
verzamelen vanaf 08.00 uur en vertrekken 8.30 uur
vanaf de St. Dominicuskerk aan de Händelstraat
in Oog in Al. De exacte route van dit jaar is nog
niet bekend, maar het is mogelijk onderweg aan
te sluiten. We verwachten rond 21.30 uur bij de
Krijtbergkerk in Amsterdam aan te komen. We
hebben er dan ongeveer 45 kilometer op zitten.
De deelnamekosten zijn € 45,- per persoon. Dat is
inclusief avondmaaltijd en busvervoer terug naar
Utrecht. Het maximum aantal deelnemers is 35.
Opgave, eventueel met vermelding van de
opmerking dat men onderweg wil aansluiten, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 maart bij Will
Kuijpers/Frans Middelham, tel: 030 – 2934683 of via
email: stille.omgang@dominicuskerkutrecht.nl.

Lourdesreis Ludgerusparochie 2 – 9 mei
2015
In het kerstnummer van Ludgerus Magazine
hebben wij u reeds uitgebreid geïnformeerd
over de Lourdesreis 2015 waaraan vanuit de
Ludgerusparochie deelgenomen zal worden.
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Met de bijbel leesgroep hebben we het afgelopen
halfjaar gelezen over Abraham; in 2015 zijn
wij inmiddels verder gegaan in Genesis vanaf
hoofdstuk 18. De (voorlopig) laatste avond is
gepland op donderdag 26 februari 2015 op
Boerhaaveplein 199 ; aanvang 19.30 uur.
Inlichtingen en opgave: a.m.koot@casema.nl of
tel. 030 – 244 40 32. Volg Ludgerus Actueel voor
vervolg van deze leesgroep.

‘Ik en de ander ’

Deze derde Seizoenslezing van de
samenwerkende kerken Utrecht-West.op 26
februari gaat over het thema ‘Arm en rijk’. Spreker
is theoloog en lekendominicaan Thijs Caspers.
Van 14.30 uur tot 16.30 uur in de Dominicuskapel,
Palestrinastraat 1. Kosten: €7,– (incl. consumptie).
Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl

Cursus Geloofsleerlingen

Bij tijd en wijle zijn er aanmeldingen van
volwassenen die interesse (beginnen te) krijgen
voor de katholieke Kerk. Zo een jongeman die
gedoopt wil worden, en twee jonge vrouwen die

het H. Vormsel willen ontvangen. En zo nog enkele
andere geïnteresseerden.
Daarom zijn we met een cursus begonnen op
maandagavonden om 20.00 uur in de pastorie
van de Rafael. De bedoeling is een serie avonden
van catechese in gespreksvorm.
Er is al een aantal avonden geweest, maar er
staan er nog gepland op 9 februari en 2 en 9
maart. Mochten nog mensen willen meedoen,
dan kunnen zij zich aanmelden bij pastor Koos
Smits: p.ksmits@hetnet.nl

Emo’s reis

Hartje winter van 1211-1212 trok Emo van Huizinge,
abt van een pril kloostertje in Wittewierum, over
de Alpen om steun te zoeken bij paus Innocentius
III in zijn conflict met de bisschop van Münster.
Dick E.H. de Boer (em.-hoogleraar middeleeuwse
geschiedenis) laat ons meereizen met Emo langs
kerken en kloosters, door stadjes en woeste natuur
naar Rome. We maken kennis met de problemen
die het pausdom bezighielden en volgen Emo
op zijn thuisreis. Emo’s verhaal, verteld aan de
hand van vele afbeeldingen, is een venster op
de fascinerende wereld van 800 jaar geleden.
Op zondag 22 februari, vanaf 20.00 uur aan
Palestrinastraat 1. Kosten: €7,50 (incl. consumptie).
Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl

Lezing over orthodoxe kloosters

Op zaterdag 7 maart is er om 11 uur in de
pastorie van de St. Antoniuskerk is een lezing
door mevrouw Elizabeth Brouwer uit Utrecht
over haar ervaringen met reisgroepen bij
wandeltochten langs orthodoxe (Byzantijnse)
kloosters in Roemenië. Zij zal daar zeer boeiend
over vertellen en prachtige beelden van deze
kloosters laten zien in een geheel ongerepte
natuur. Het is zeer de moeite waard om hier naar
te komen luisteren en kijken. Zie: http://www.
bureaubalans.eu/pelgrimstocht. Parochianen van
de Ludgerusparochie zijn van harte welkom bij
deze lezing.

Sacrament van het Heilig Vormsel.

Oecumene vieringen in Overvecht

Tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid
(18-25 jan) werd op alle vijf werkdagen een
viering gehouden, en wel door 1- Leger des
Heils, 2- Evangelische Broedergemeente, 3Katholieke Kerk, 4- Protestantse Kerk en 5- Vrije
Evangeliegemeente. Onlangs heeft ook de
‘Nazarene Church’ zich als 6e aangesloten
bij de kring. Het thema van de Gebedsweek
was `Dorst` (Evangelie van Johannes 4 ). In
diezelfde week werd op vrijdagavond 23 januari
in de Rafaelkerk een viering gehouden met
de geloofsgemeenschappen die in ditzelfde
kerkgebouw hun kerkdienst houden, namelijk
Katholiek, Evangelisch of Pentecostaal (Pinkster).
Ook de nationaliteit en de taal zijn wel heel
verschillend: Nederlands, Pools, Irakees, Eritrees,
Antilliaans en Surinaams, Frans en Engels. Elke
geloofsgemeenschap zong en bad vanuit de
eigen traditie.

Samenzang van Kerkkoren

Voor het eerst in de kerkgeschiedenis van de
Rafael hebben in de Kerstnacht onze twee
kerkkoren samen gezongen: het “Rafaelkoor”
en het “Happy Together”-koor. De laatste naam
bleek later ook de algemene ervaring : “happy
together”. Dat belooft dus al wat voor Kerstmis
2015. Maar is dat misschien ook niet veelbelovend
voor de toekomst van de Ludgerus?

Kerst in de Joseph

We zaten de week voor Kerst plotseling zonder
voorganger voor de Nachtmis. Gelukkig was

TERUGBLIK
Vormsel

Op zondag 28 december ontving Olga Golinska
(17 jaar) in de Rafaelkerk (met verlof van de
bisschop) uit de handen van pastor Koos Smits het

De Oekraïense (kinder)viering
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Pastor De Valk, “oude” bekende van de Joseph,
bereid in te vallen en hij deed dit heel goed. De
Kerstviering is de enige viering in het jaar die nog
‘vol’ is. We stonden er bij stil dat dit waarschijnlijk
de laatste nachtmis in de Joseph was na 110 jaar.
Naast de Nachtmis was er voorafgaand –rond het
altaar- de Herdertjesviering voor de kinderen uit
de wijk. Deze viering is ontspannen, druk bezocht
en een uitstekende gelegenheid om kinderen
kennis te laten maken met het kerstverhaal en
met de kerk. Na afloop waren er beschuiten met
muisjes voor het pasgeboren kindje.

Kerst in de Dominicuskerk

Bij de kerstnachtviering om 22.00 uur werden de
Bijbel en het kindje Jezus uit de buitenkerststal
plechtig binnengedragen en de geboorte van
het Christuskind verkondigd. We lazen uit de
Heilige Schrift, we zongen samen met Weerklank
over het Licht, dat de stilte heeft doorbroken,
adem van God in een kind, genade en trouw,
die elkaar ontmoeten, recht en vrede die elkaar
omhelzen en we luisterden naar de overweging
van voorganger Erik Borgman
Op Kerstmorgen kwam pater Jozef Essing o.p.
uit Zwolle om voor te gaan in de ‘Hoogmis’.
Alles bij elkaar hebben bijna duizend mensen de
kerstvieringen in de Dominicus meegemaakt.

Zuilense volkskerstzang 2014

Eind november begonnen de voorbereidingen
voor Kerst. Onder leiding van Ank Rinzema van de
pastoraatsgroep maakten maar liefst 30 kinderen
een mooie adventskrans. Ook de Gezinskerstviering
op Kerstavond werd al vroeg voorbereid. Samen
met een werkgroep en middelbare scholieren die
in de Dominicus stage lopen, bedenkt Ank ieder
jaar een kerstverhaal. Het verhaal wordt helemaal
uitgeschreven en vlak voor Kerst geoefend met de
‘acteurs’. Dit jaar ging het over een engel zonder
vleugels die verhalen hoort van een wijze oude
man over de vreugde en de pijn van liefhebben
en de hoop die in zijn hart blijft leven. Aan het eind
van haar zoektocht vindt de engel haar vleugels
terug, maar als ze een duif met lamme vleugeltjes
tegenkomt, schenkt zij hém haar vleugels. En
dan kan de duif de kerstvrede verspreiden. Alle
kinderen in de bomvolle kerk leefden vol overgave
mee met de engel op het altaar en toen ze naar
voren mochten komen, zagen ze in de herberg
tussen Jozef en Maria een heel echt kerstkindje
liggen.
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Op zondag 21 is een Volkskerstzang
gehouden in Zuilen, dit jaar in de Bethelkerk.
Onder begeleiding van orgel en het ‘Nieuw
Saxofoonkwartet’ was er volop gelegenheid
om samen bekende advents- en kerstliederen
te zingen. Tevens werden er liederen ten
gehore gebracht door het Herenkoor van de St.
Jacobuskerk., maar vooral het kinderkoor van de
Geertrudiskerk mocht op veel applaus rekenen.
Er was tevens ruimte voor bezinning op het
naderende kerstfeest. Na afloop was het gezellig
napraten onder het genot van een kopje koffie,
thee of warme chocolademelk met kerststol en
kerstkransen. De Volkskerstzang is georganiseerd
door de gezamenlijke kerken van Zuilen.

DIVERS
Jan van Kuik teruggetreden als bestuurslid
Vanaf 1 januari 2015 maakt Jan van Kuik

geen deel meer uit van het Parochiebestuur,
waarbinnen hij de portefeuille gebouwenbeheer
bezette. Op alle locaties heeft hij geadviseerd
en zonodig de uitvoering opgepakt en begeleid.
In december heeft hij Mgr. Eijk gevraagd hem
van deze taak te ontheffen; het ontslag is hem
met ingang van 1 januari 2015 op eervolle wijze
verleend.
Jan zelf hierover: “De reden van deze stap
is dat ik mij niet meer kan verenigen met het
besluit van het pastoraal team en nadien het
parochiebestuur inzake de kerksluitingen, althans
niet in die omvang. Het ergste stoorde ik mij aan
de snelle omschakeling van de pastorale visie
uitgegeven in mei 2014, waarin was opgenomen
dat er 2 kerken zouden worden gebruikt voor
de Eredienst. Nog geen twee maanden nadien
kwam er een nieuwe visie van het pastoraal team
dat alleen de St. Rafael nog gebruikt zou worden
voor de Eredienst, maar dat ook andere soorten
vieringen in de overige kerken zeer beperkt
zouden zijn. Dit alles heeft mij doen besluiten tot
deze stap.”

Tour van de Ziel

De Utrechtse kerken haken in op de komst van de
start van de Tour de France (de Grand Départ) op
20 juni met een eigen ‘Tour van de Ziel’. Op die
dag vindt de tweejaarlijkse Kerkennacht plaats,
een ‘spiritueel parcours’ met elementen die
ontleend zijn aan het wielerspektakel.
De avond voorafgaand aan de Kerkennacht
is er een spirituele proloog in de Domkerk, met
de ‘Preek van de Leek’ en het Groot Utrechts
Kerkdictee, waarbij ook de Ludgerusparochie
betrokken is (zie elders in dit blad).
Rode draad door de Tour van de Ziel vormt de
weg van de mens, een route van vallen, opstaan
en weer verder gaan. Er ligt een pakket met
ideeën klaar voor een aantrekkelijke invulling
van deze tour door kerken die eraan willen
deelnemen. Daarin onderdelen zoals een Tour
d’Amour, een Tour de Chant, Tour van de klokken
en een Tour van Tranen. Zie ook www.facebook.
com/kerkennachtutrecht.

800 Jaar Dominicanen

In 2015 en 2016 zijn er verschillende activiteiten ter
herdenking van het 800 jarig bestaan van de orde
der Dominicanen – zowel broeders, zusters als
leken-Domincanen. In Utrecht zijn de Dominicus-

en Antoniusgemeenschappen voormalige
dominicaanse parochies, waarbinnen nog veel
van deze traditie is terug te vinden. De opening
van het jubileum heeft plaats op 7 november 2015
en de afsluiting op 21 januari 2017. Op 29 mei
van dit jaar, de feestdag van H. Dominicus, is er
een viering in het Dominicanenklooster te Zwolle.
Aan de organisatie van overige activiteiten wordt
nog gewerkt, maar vanaf eind februari is hierover
meer te vinden op de website www.dominicanen.
nl. Ook via Ludgerus Magazine zullen we u op de
hoogte houden van deze festiviteiten.

Gezellige middag

Elke donderdag van
de maand (vanaf 19
februari) organiseert
de Dominicus van
14.30-16.30 uur een
gezellige middag
voor 55+’ers, met
gelegenheid voor
ontmoeting, gesprek
en spel (o.a. scrabble,
rummikub, sjoelen,
dammen, schaken).
Aan Palestrinastraat
1, kosten: €2,– (incl.
consumptie).
Aanmelden en
informatie: Mieke
Pijper tel. 030-2945721,
email: erikmieke@
zonnet.nl

Uitslag taaltest
Spelling: 1c, 2a, 3a, 4b, 5c
Corrigeer de fouten: Absalom, sms’te, entertainde,
geïnterpreteerde, overjarige, Jesus-Nikes (‘Jezus-Nikes’
mag ook), jaren 60.
Beoordeling van uw score:
0-3 missers: halleluja! Grote kans dat u op 19 juni met
de trofee van het Groot Utrechts Kerkdictee naar huis
gaat.
4-7 missers: door het oog van de naald! De hoop op
het ereschavotje is nog niet verloren.
8 missers en meer: sakkerloot! Maar kop op! Het is het
Laatste Oordeel niet. Doe gewoon gezellig mee met
het Groot Utrechts Kerkdictee.

23

Iemand
Iemand
verliezen
verliezen
is
is al erg
genoeg
genoeg

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

