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Het parochiebestuur

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

Het secretariaat

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

Pastoor

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

Priester-assistent:

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

Pastoraal werker:
Mededelingen, berichten of andere copy voor Ludgerus Magazine
zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom niet ze te
versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, zo’n 150
woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer dan 450
woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan s.v.p. eerst
even contact op met het secretariaat: 030 – 244 13 19.
Het volgende nummer van Ludgerus Magazine verschijnt op 2
februari. Copy hiervoor moet binnen zijn bij het secretariaat uiterlijk
op 11 januari.
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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).

I
Beste parochianen ,
Op drift

Uit mijn jeugd op het platteland herinner ik me dat oudere mensen‘s avonds
bij voorkeur onderweg gingen als het volle maan was: zo ontweken zij
enigszins het duister. Tegenwoordig hoeft dat niet meer want op elk kruispunt
staan lantarens.
Toch voel ik op mijn platteland bij het korter worden van de dagen meer dan
in de stad nog verstilling. Alsof het leven verdwijnt, alleen maar lege akkers en
kale bomen. Ook bij helder weer merk je in deze dagen dat het licht anders
is: kwetsbaar en van korte duur. Het duister krijgt onverbiddelijk de overhand.
Na nieuwjaar gaat de wereld weer open: de zon krijgt weer kracht!
In mijn herinnering was de donkere tijd van Sinterklaas tot Driekoningen thuis vooral warm en gezellig,
met Kerstmis als hoogtepunt. Als ik me de kerstverhalen van toen herinner, hadden die een happy end:
precies in de kerstnacht kwam alles weer goed en was er vrede …
De werkelijkheid is ingewikkelder en soms teleurstellend: in deze dagen zitten mensen elkaar in de weg
en horen we deuren slaan. Het kerstbestand in menige oorlog blijkt vaak al op de eerste dag te worden
geschonden… Onze gedroomde en verlangde wereld is ver te zoeken en vaak niet te vinden. In de
stad loop ik zoveel mensen tegen het lijf die alleen maar kunnen dromen van gezelligheid… of zelfs dat
niet meer door alles wat ze meemaken.

Wie door de romantiek van het geboorteverhaal van Jezus, in een stal met herders, engelen en
dennengroen heen kijkt, hoort met kerst het verhaal van mensen op drift die met de dood worden
bedreigd. Het evangelie, onze getuige van Jezus Christus, meldt voor de mensen in het duister de
verschijning van de liefde van God, kwetsbaar en hulpbehoevend als een kind. Als je misschien even
verder meeloopt in het verhaal zie je wat Hij betekent in het leven van mensen die geen leven is
gegund: ziek, gehandicapt, gediscrimineerd.
Johannes spreekt over Hem als het Woord dat is vleesgeworden (Joh1:14) en Paulus over de genade
van God, bron van redding van alle mensen (Titus 2:11). Hij heet ook licht der wereld en zon van de
gerechtigheid. Daarover zingen de engelen in de kerstnacht!
Als ik het evangelie enigszins begrijp, mogen wij, anno 2015, Hem ook ontmoeten
in mensen met wie Hij zich verbonden heeft: ongezond, zwak en afgeschreven. Dat
gebeurt meestal onverwachts: ”Wanneer heb ik U gezien? Ik verzeker jullie, alles wat
je voor één van de minste van mijn broeders hebt gedaan heb je voor Mij gedaan”
(Mattheus 25:40).
Ik wens u een zalig kerstfeest; dat het licht en de warmte van Gods barmhartigheid ons
in het nieuwe jaar mag vergezellen!
Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker
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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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Kerk en vluchtelingen,
kerk en terrorisme

B

egin november hebben
Utrechtse pastores en
enkele
vluchtelingen
elkaar ontmoet in het
buurt- en kerkcentrum De
Wijkplaats in Lombok. Zo willen
de pastores laten zien waar
zij staan in het debat over de
vluchtelingen. “Als katholieke
kerk van Utrecht zijn we nog
niet erg zichtbaar geweest.
Beschouw dit als een nadere
kennismaking”,
zo
licht
een
van hen het
waarom van de
ontmoeting toe.
In een hoekje
van de kerkzaal
volgen
drie
vluchtelingen
taalles. ‘Ik wil
een pak melk’,
staat er op de
flap-over.
Aan
een
tafeltje
zitten
drie
pastores
geschaard rondom de Syrische
vluchteling
Abdoe-al-Kreem
Warar (26). Pastor Koos Smits
knikt instemmend als de Syriër
zijn voornaam verklaart: dienaar
van God. Van de zomer nam de
jonge afgestudeerde tandarts
de benen uit Hama, een plaats
bij het kapotgeschoten Homs. Hij
wijst op zijn dunne, afgetrapte
schoenen. Er zitten duizenden
kilometers in.
“Ik wilde veiligheid. Hier heb ik
dat gevonden. Ik wil alle Ne-

derlanders bedanken voor hun
hartelijke opvang.” Hij glimlacht
besmuikt als hij zijn eerste kennis
van de kaart van Nederland
opsomt: “Ter Apel, Rotterdam,
Apeldoorn, Arnhem, Utrecht…
Half december zit ik ergens
anders, waar weet ik nog niet.”
Hij droomt ervan om zo snel
mogelijk zijn Nederlandse bul te
halen en zich te specialiseren
in
nanotechnologische

tandheelkunde. “Daarmee kun
je een aangetaste kies zonder
boren herstellen. Mensen moeten
geen pijn hoeven lijden.”

N

aar aanleiding van
de aanslagen in Parijs
organiseerde de Ulu
Moskee, eveneens in
Lombok, een bijeenkomst voor
vertegenwoordigers van Kerken,
Moskeeën, de gemeente, politie
en burgers. De bijeenkomst was
bedoeld om de dialoog aan te

gaan, om op die manier meer
begrip voor elkaar te creëren.
Ruim twintig organisaties waren
aanwezig bij de bijeenkomst.
Volgens de Ulu Moskee zijn de
aanslagen in Parijs een aanslag
op de samenleving. Huseyin Sari,
secretaris van de Ulu Moskee,
roept de Nederlandse bevolking
op om samen een geluid te
laten horen tegen iedere vorm
van haat, terrorisme en geweld.
“Als samenleving
moeten wij ervoor
waken om ons niet
door angst te laten
leiden”,
schrijft
Huseyin Sari over
de
bijeenkomst.
Verder
schrijft
hij dat het nu
belangrijker
dan
ooit is om een
steentje
bij
te
dragen aan de
vrede.
Door in dialoog
te
gaan
met
verschillende partijen hoopt de
Ulu Moskee angst weg te kunnen
nemen en op die manier hechter
te worden met elkaar. “Angst is
het wapen van de terroristen
en niet van ons.” Ook roept de
moskee op om elkaar te steunen
in deze tijd en mee te leven met
de slachtoffers van terrorisme
in Frankrijk, Turkije, Egypte,
Denemarken, Jemen en andere
landen over de hele wereld.
Bron: DUIC
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Betrokkenheid bij mensen
in kwetsbare situaties
Op 1 oktober 2016 wordt in de Walburgiskerk te Arnhem de Ariëns Prijs 2016 uitgereikt. De prijs
wil diaconale inzet bemoedigen, waarderen en stimuleren. Tot 15 januari kunnen voorstellen
genomineerd worden.

Vanaf medio januari krijgen de
genomineerde
projecten
en
initiatieven bezoek van een jurylid die
via een interview het verhaal achter
het initiatief zichtbaar maken. Deze
verhalen worden vervolgens in een
uitgave gebundeld. In mei vindt de
jurering plaats en wordt er gewerkt
aan de publicatie.
De prijs draagt de naam van Alphons
Ariens (1860-1926), priester van het
bisdom Utrecht. Hij toonde grote
betrokkenheid bij de in armoede
verkerende arbeidersgezinnen in
de Textiel in Twente en bracht het
sociale denken en de sociale leer
in praktijk met zijn Rooms Katholieke
arbeidersbeweging. De prijs wordt
voor de vijfde keer uitgereikt. Voor
de winnaars is er een geldbedrag
en een kunstwerk. Daarbij is er een
aandenken voor ieder genomineerd
initiatief. Net als in eerdere edities
zal een publicatie gemaakt worden
met daarin een portret van alle
genomineerde
activiteiten
en
projecten.

Diaconie
Diaconie staat voor betrokkenheid
bij mensen in kwetsbare situaties:
om de hoek in je eigen wijk dorp of
stad maar ook ver weg in solidariteit
met mensen wereldwijd. Mensen
die eenzaam zijn, of alleen staan,
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en klimaat. Zoals: zonnepanelen,
pelgrimages ter bezinning, ‘groene’
kerk worden, ondersteuning van ecoprojecten dichtbij of wereldwijd, de
klimaatconferentie in Parijs volgen...

PCI

oud en ziek zijn, in armoede leven,
migranten,
vluchtelingen.
Het
gaat om concrete financiële hulp
maar ook om alle vormen van
aandacht die ontwikkeld zijn als:
bezoek, inloophuizen, maatjes en mantelzorg, steun aan missieprojecten.
Diaconie staat ook voor inzet
voor vrede en gerechtigheid:
activiteiten die laten zien dat de
parochie niet de ogen wenst te
sluiten voor de spanningen in de
wereld. De wereldproblemen die
ook binnen dringen in ons eigen
leven; onze huiskamer binnenkomen.
Voorbeelden zijn: aandacht geven
aan de problematiek van migranten
en vluchtelingen, bruggenbouwers
zijn tussen religies en culturen,
ambassadeurs voor de vrede zijn...
Tenslotte staat diaconie ook voor de
zorg voor ons gemeenschappelijk
huis; ‘de schepping’, het milieu

In onze Ludgerusparochie is het
bijvoorbeeld de Parochiële Caritas
Instelling (PCI) die vorm wil geven
aan diaconie. In een volgend
nummer van Ludgerus Magazine
wil de voorzitter van de PCI Michiel
Kersemaekers iets over het diaconale
werk in onze parochie schrijven.
En mogelijk heeft u suggesties om
een activiteit uit onze parochie
voor te dragen voor de Ariënsprijs.
Zie in dat geval voor de procedure
de informatie hieronder, of neem
contact op met het centrale
secretariaat.

Aanmeldingsformulier (download op
www.dkci-utrecht.nl zie Ariëns prijs)
opsturen onder vermelding van Ariëns
prijs 2016 naar:
E-mail: info@dkci-utrecht.nl
Of per post naar: Secretariaat DKCI
Utrecht , Kerklaan 22 3828 EB Hoogland
(Amersfoort).
Info: T: 06-42952862 E: info@dkci-utrecht.nl
W: www.dkci-utrecht.nl

Nieuwe vormen van
evangelisatie
Kerstmis en de Nieuwe
Oecumene
Kerstmis
is
het
feest,
dat God kwam in de
wereld. Oecumene is de
gezamenlijke
opdracht
der kerken, opdat God
komt in de harten van alle
mensen. Vroeger draaide
oecumene om contact
met Protestanten, nu om
contact met Evangelische
en Pinksterchristenen. Zo
bezoekt sinds 2014 een
officiële dialoogcommissie
die kerken die op frisse
en succesvolle wijze het
Evangelie
verkondigen
of
zelfs
nieuwe
geloofsgemeenschappen
stichten. Zo werd op
donderdag 19 november de
Gerardus Majellaparochie
bezocht. In de morgen
vertelde broeder Ignatius,
hoe gemeenschapsleven, filosofie,
stille aanbidding, jeugdwerk, leerhuis
en studentenwerk bijdragen aan
de verkondiging van Christus. In
de middag spraken twee andere
Utrechters. (KOOS SMITS, priester)

Evangelie en Parochies
Het Centrum voor Parochiespiritualiteit
(CPS) legt nadruk op evangelisatie
als kerkelijke kerntaak. Veel mensen
denken, dat evangeliseren een
kwestie is van “zieltjes winnen voor de
Kerk”, maar dat is het niet. Het is veel
mooier. Wanneer je begrijpt, hoeveel
God van je houdt (in de offergave

van Jezus), word je eerst zelf vervuld

van vreugde en wil je vervolgens
die vreugde delen met andere
mensen. Dat is “evangelisatie”. In
eerste instantie richt het CPS zich
dus op de ontmoeting met Jezus
(bijzonder in de Eucharistie), opdat
iedereen groeit in de vriendschap
met
Hem.
Vervolgens
draagt
de CPS dat uit door cursussen,
bezinningsbijeenkomsten, artikelen
en lezingen, en werkt het graag
samen aan projecten (zoals www.
geloventhuis.nl) en aan het landelijke
Platform voor Evangelisatie (www.
rkevangelisatie.nl). (TIM SCHILLING,
directeur CPS)

Evangelie en Radio Maria
Radio Maria begon in
1983 als parochieradio in
Milaan om parochianen
te informeren en geestelijk
te ondersteunen. In 1987
werd de onafhankelijke
Vereniging Radio Maria
opgericht om op grotere
schaal te evangeliseren. In
1998 werd de World Family
of Radio Maria opgericht,
die nu in meer dan 50
landen
het
Evangelie
onder miljoenen luisteraars
verspreidt.
Sinds
2008
verspreidt
Radio
Maria
vanuit
’s-Hertogenbosch
“het katholieke geluid” via
speciale DAB-radio of via
internet. Kenmerkend is, dat
Radio Maria geheel bestaat
van
donaties,
zonder
reclame. Zo is van begin af
de wonderbare voorspraak
van Maria merkbaar. Dagelijks kunnen
mensen de Eucharistie, de getijden
en de rozenkrans meebidden, en
luisteren naar lezingen, interviews en
muziek. In de programmering staan
geloofsonderricht, liturgie, gebed
en bezinning centraal, opdat de
Blijde Boodschap van Jezus ook in
Nederland blijft leven. (PATER ELIAS,
directeur RM)
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Column

Verhalen uit de buurt
Haar Kerstverhaal

Er is geen plek voor haar.
Steeds weer wordt ze opgejaagd.
Ze mag geen tijd kosten, past niet in alweer nieuwe regels.
Dus heeft zij een probleem.
Ze voelt paniek, verdrinkt in verdriet.
Ze kan haar leven nu niet aan.
Nergens mag ze rusten, op adem komen
Geen plek waar met compassie gekeken wordt naar haar pijn.
Bedden die wegbezuinigd zijn
Wachtlijsten
Haar eigen netwerk is kwetsbaar en overbelast
Het is haar probleem.
Het is je eigen verantwoordelijkheid
Het is je eigen keuze
Jij houdt je niet aan de afspraken
Als je echt zou willen, dan zou het best lukken.
Zij doet haar best, maar kan het niet.
Dat is iets anders dan niet willen.
Goddank, heel af en toe wordt dat gehoord
en kan ze een stapje zetten naar herstel.
Maar stapjes terug zijn ontoelaatbaar.
Dan klinkt heel snel ‘je eigen keuze’.

Ik mis de hand in eigen boezem
En zie vooral veel ongeduld.
Hoe iemand totaal klem gezet kan worden
in krachten die verwoestend zijn.
Pijnlijk, beschamend, mensonterend.
Dat moest niet mogen.
Niet hier, niet in ons land.
Het kerstverhaal, haar kerstverhaal.
Daar verlang ik naar, met haar, met haar kleine kring.
Soms is het zo ver weg, dat het bijna onmogelijk lijkt er
woorden aan te geven.
Misschien is dat wel Evangelie
om tegen alle stroom in, dat wèl te doen:
Je eigen tempo is de leidraad
Ruimte om te helen krijg je.
Je mag een tijdje stabiel zijn voordat er weer van alles moet
Er wordt naar jou geluisterd
je wordt gezien als mens
Een prachtig mens, dat ben je!
Moge het zo zijn.
Heleen Heidinga, buurtpastor Stichting Buurtpastoraat Utrecht

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
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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
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Stadssynode van start:

‘We zijn naar binnen
gekeerd en zelfgenoegzaam
geworden’
Met een ‘Stadssynode’ willen de Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochie
nagaan hoe de katholieke presentie in de stad beter kan. Een ‘college van
consultoren’ ontwikkelt ideeën. Ton Meijers, is kerkjurist en voorzitter van dit
college.
- Door Werend Griffioen Wat voor mensen zitten er in het
college?
‘De meeste zijn theoloog, verder
hebben we een filosoof, een
communicatiedeskundige, een jezuïet, en - in mijn persoon - een jurist.
Zelf ben ik met m’n 60 jaar de
oudste, de rest is tussen de 30 en 45
jaar. Iedereen is kerkbetrokken, op
een persoon na allemaal katholiek.
We hebben gestreefd naar een
evenredige vertegenwoordiging uit
de kerkcentra van de drie parochies.’
Het valt op dat er maar twee
vrouwen in zitten terwijl het meeste
kerkelijke vrijwilligerswerk toch door
vrouwen wordt verricht.
‘We hebben niet gestreefd naar een
evenredige
vertegenwoordiging
over de geslachten. Maar nu je
het zegt is slechts twee vrouwen
tegenover dertien mannen wel
opmerkelijk. Ik weet niet hoe dat zo
gekomen is.’
De opdracht is te adviseren over
de presentie van de katholieke kerk
in de stad. Maar de kerk is toch al
present?

‘Maar
over
tien
jaar
niet
meer, als we zo doorgaan. De
kerkgemeenschappen
zijn
in
zichzelf
gekeerd
geraakt.
De
kerkgangers zijn van het slag “oud
en vertrouwd”. Zij komen omdat de
samenkomsten hen herkenning en
geborgenheid bieden. Vaak kennen
de kerkgangers elkaar, waardoor de
kerkgemeenschap nogal gesloten
op
buitenstaanders
overkomt.
De afstand tussen gelovigen en
ongelovigen is erg groot. Met die
zelfgenoegzaamheid gaan we de
toekomst niet winnen.’
Waarom geen mensen die aan de
rand of buiten de katholieke kerk
staan? Een blik van buitenaf kan
verfrissend zijn.
‘Inderdaad. Bij synodes is het
gebruikelijk dat ook mensen van
buiten
worden
uitgenodigd.
Maar iedereen die wil moet
kunnen meepraten. We vragen
dan ook mensen die wat verder
van de katholieke kerk staan en
buitenstaanders hoe zij tegen de
presentie van katholiek Utrecht
aankijken. We nemen alle meningen
mee in ons advies dat we in
september aan de pastores en de

parochies presenteren. En dan moet
het echte werk beginnen!’

Op woensdag 4 november
werd tijdens een
Eucharistieviering de
reeds eerder aangekondigde
Stadssynode Utrecht
geopend . De 15 consultoren
hebben elkaar daar voor de
eerste keer ontmoet. Ieder
van hen was uitgenodigd
om als kennismaking een
zelfgekozen bijbeltekst
in te brengen waarmee
zij niet alleen zichzelf
maar ook hun beeld van
de katholieke presentie in
Utrecht wilden illustreren .
In januari is de tweede
sessie van de Stadssynode
zal plaatsvinden , met
als belangrijkste vraag:
‘Hoe verhouden wij ons
als katholieken tot onze
omgeving, nu en in de
toekomst?’ Eind 2016 zal er
een bijeenkomst zijn voor
alle parochianen van de drie
stadsparochies om de stand
van zaken te presenteren .
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Bericht van het Parochiebestuur:

Op weg naar een nieuwe
in 2016
In het vorige Ludgerus Magazine werd geschreven over de pas-op-de-plaats die het Pastorale
team en het Parochiebestuur op 8 oktober aan de Pastoraatsgroepen en Locatieraden hebben
gecommuniceerd. Zoals blijkt uit de reacties die het bestuur ontving in de afgelopen periode gaan
pastoraatsgroepen en locatieraden in de verschillende deelgemeenschappen voortvarend aan
de slag om de ideeën over de invulling van vieringen na 1 januari 2016 vorm te geven. Daarbij
worden ook plannen gemaakt voor de periode na 1 juli 2016 met als uitgangspunt: RK presentie
in de wijk; hoe toch verder zonder kerkgebouw?

Het bestuur is blij met deze inzet. De
veranderingen ten opzichte van de
huidige situatie zijn groot en het is
niet eenvoudig om een oplossing te
vinden voor alle praktische zaken
die deze veranderingen in de lokale
organisatie teweegbrengen. Ook
het vooruitzicht dat het na 1 juli 2016
wederom anders wordt, maakt het
voor de lokale vrijwilligers bepaald
niet makkelijker. Temeer dat het
bestuur via deze weg waardering wil
uitspreken over de inzet die gedaan
wordt.

Eucharistie
Toch zijn er ook nog vragen en
onduidelijkheden, vooral over de
situatie na 1 juli 2016. Hoe kan het
ook anders; we zijn met elkaar
bezig een nieuwe weg te vinden
om tot een brede Rooms-katholieke
gemeenschap te komen; niet
bepaald iets waar we eerder veel
ervaring in hebben kunnen opdoen.
Pastoraal team en parochiebestuur
benadrukken nogmaals dat na 1
juli 2016 de Eucharistievieringen
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voortzetten van de huidige praktijk
na 1 juli 2016.

Gebouwen

op
zondagochtend
in
de
deelgemeenschappen
zullen
stoppen. Ook vieringen waarbij
dan de Communie wordt uitgereikt
zijn dan niet meer mogelijk in de
deelgemeenschappen. Er zijn in
de stad meerdere Eucharistische
centra waar op zondagochtend de
Eucharistie gevierd kan worden.
Dat is een hard gelag voor sommigen:
geen Eucharistie meer in de lokale
kerk. Het bestuur begrijpt hoe moeilijk
dit is, maar zal niet van de ingeslagen
weg afwijken. Het is goed plannen
te maken voor de toekomst, maar
het bestuur kan geen plannen
goedkeuren die zijn gericht op het

Ook over de plannen voor de
kerkgebouwen zelf zijn er vragen:
betekent
de
pas-op-de-plaats
dat de verkooptrajecten worden
uitgesteld? Nee. Het bestuur wacht
op dit moment (eind november) op
rapportage over de taxaties die in
de kerken hebben plaatsgevonden.
Aan de hand daarvan zal besloten
worden hoe verder te gaan. Het
bestuur wil dat zó doen dat niet voor
alle kerken tegelijk een verkooptraject
hoeft te worden ingezet. Dat zal dus
afhankelijk zijn van de getoonde
belangstelling en de mogelijkheden
die de verschillende gebouwen
bieden. Het gebruik door de lokale
geloofsgemeenschap
van
het
kerkgebouw en bijgebouwen, zoals
verhuur, zal dus tot aan verkoop in
principe mogelijk blijven.
De gastgemeenschappen die van
sommige van onze kerkgebouwen
gebruik maken, zijn geïnformeerd

weg
over de intentie van het bestuur
om
uiteindelijk
de
gebouwen
te verkopen. Daarbij zal een
gastgemeenschap met de nieuwe
eigenaar moeten bezien of de kerk
gehuurd kan worden zoals daarvoor
van de Ludgerusparochie gehuurd
werd. Er is dus geen garantie dat
dat mogelijk zal blijven. Het bestuur
wil met alle gastgemeenschappen
in overleg blijven om te bezien ofen welke mogelijkheden er in de
toekomst zijn.

Adviesraad
Tenslotte blijken er veel vragen te
leven over de door Pastoor Huitink
ingestelde stads-brede adviesraad,
de zgn. “Bestuurlijke Adviesraad”. Deze
is begonnen met een inventarisatie
onder
de
Pastoraatsgroepen
en Locatieraden in de hele
stad en zal daarover binnenkort
rapporteren aan de besturen.
Het is belangrijk te benadrukken
dat
de
parochiebesturen
de
eindverantwoordelijkheid hebben en
houden over de kerkgebouwen en
het te voeren beleid in de parochies.
De adviesraad adviseert de besturen
over samenwerking of samenvoeging
op bestuurlijk niveau, maar de
parochiebesturen zijn degenen die
de uiteindelijke uitvoeringsbesluiten
nemen. Als u vragen hebt over het
functioneren van de adviesraad
en wat uiteindelijk met de adviezen
gedaan zal worden, wendt U zich
dan tot het parochiebestuur.

Afscheid:

Bernadette van Dijk
Velen hebben het in de kerk of
langs andere wegen inmiddels
gehoord dat ik de Zuilense
geloofsgemeenschap
en
de
Ludgerusparochie ga verlaten per
1 januari 2016. De reden daarvoor
is een conflict met het bisdom over
een viering in de Gebedsweek voor
de Eenheid, begin 2014. Na diverse
gesprekken tussen de kardinaal
enerzijds en mij, het parochiebestuur
en mijn Amersfoortse werkgever
anderzijds, is het niet gelukt om
het vertrouwen van het bisdom
terug te winnen en heeft kardinaal
Eijk besloten om mijn pastorale
zending in te trekken. Ook beroep
bij de Congregatie voor de Clerus
in Rome, heeft aan dat oordeel
niets kunnen veranderen. Na een
juridisch proces van bijna twee
jaar, kan het parochiebestuur nu
niet anders meer dan mij ontslaan
per 1 januari 2016.
Toen ik dit nieuws zondag 8 november bracht in de Jacobuskerk, zag ik hoeveel emoties het opriep in onze geloofsgemeenschap.
De
reacties
op
mijn
bericht hebben me erg geraakt.
Ook mij doet het pijn om te
merken dat het vertrouwen met
iemand niet te herstellen is en dat
daarmee mijn werkzame tijd in de
katholieke kerk eindigt. Bovendien,
ik had graag in de afgelopen twee
jaar meer van mijn energie in de
gemeenschap gestoken, in plaats
van steeds maar op onvriendelijke
wijze met het bisdom bezig te zijn.
Ik ben de afgelopen twee jaar niet

alleen maar boos en verdrietig
geweest,
maar
ook
verrast,
verbaasd en ontroerd over de
steun van mensen, katholieken,
die ervan wisten en me op allerlei
manieren hebben laten voelen dat
hun steun, hun trouw, ook een deel
is van de katholieke kerk.
Ook al zijn we het onderling
niet over alles eens, onze geloofsgemeenschappen komen niet
al die jaren bij elkaar om verschillen
met elkaar uit te vechten, maar
vanwege het geloof in een God
die liefheeft, vanwege de hoop
op verlichting van alles wat rot en
verkeerd is en vanwege de liefde,
ook liefde voor hen die niet onze
vrienden zijn. Dat brengt al 2000
jaar mensen op de been en houdt
hen onderweg met elkaar. Als we
dat hoog houden, dan kunnen we
verder. Ook ik, al is dat dan op een
andere manier met de kerk. Onze
kerk!
Mijn laatste viering is op zondag
27 december om 10.30 in de
Jacobuskerk. Wie in de gelegenheid
is er te zijn, schud ik graag de hand
om elkaar te bemoedigen!

Bernadette
van
Dijk
(eerder
verschenen in “Samen op Weg”,
het blad van de Jacobuskerk)
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De orthodoxe kerken in de St. Ludgerus

De twee longen van het
Maandelijks is er op zondag in de Antoniuskerk een orthodox-byzantijnse viering en nog niet zo
lang geleden was dat ook het geval in de Jacobuskerk. Reden om even stil te staan bij deze
andere vorm van liturgie uit de orthodoxe kerken.

- Door Gerrit Jan WesterveldEen orthodoxe kerk is herkenbaar
aan de ‘wand van iconen’, de
iconostase, met afbeeldingen
van Jezus Christus, Zijn moeder
Maria, de apostelen en heiligen.
Zij gunnen ons als het ware een
blik in de hemel. Deelname aan
de liturgie betekent deelname
aan de hemelse eredienst, zoals
die door de engelen, machten
en krachten voor de troon van
de Eeuwige wordt voltrokken.
Ook de iconen thuis bij de
gelovigen bieden een venster
op de hemel.
De oorsprong van de byzantijnse
vieringen in Nederland ligt in
de nasleep van de tweede
wereldoorlog.
Voor
veel
mensen uit Oost-Europa, die
tijdens de oorlog in Duitsland
waren beland, was terugkeer
onmogelijk. Deze migranten
brachten West-Europa in contact
met de orthodoxe eredienst en
spiritualiteit.

Byzantijns koor

In de Rooms-katholieke kerk was
hier en daar oog voor de situatie
van de nieuwkomers; daarom
werden bepaalde congregaties
uitdrukkelijk belast met de
12

zielzorg voor deze
mensen.
Paters kregen de opdracht zich
te verdiepen in het leven en
de leer van orthodoxe kerken.
Zij werden ook opgeleid tot
voorgangers in de orthodoxe
liturgieviering. Utrecht was
in
de jaren
vijftig een van de
Nederlandse plaatsen waar
met hulp van een geschoolde
geestelijke
een Byzantijns
koor werd gevormd en waar
voortaan regelmatig volgens
orthodoxe ritus liturgie werd
gevierd. Aanvankelijk bestond
de gemeenschap uit mensen
uit
Oost-Europa
(Oekraine).
Spoedig sloten zich ook andere
“autochtone”
Nederlanders
aan, die geïnteresseerd waren
in de andere spiritualiteit. De
nieuwe gemeenschap maakte

deel uit van de rooms-katholieke
kerk. Deze gemeenschap viert
tegenwoordig maandelijks in de
Antoniuskerk.
Naast
deze
“byzantijnse”
gemeenschap zijn er intussen
diverse
andere
,”echte”
orthodoxe
(migranten-)
gemeenschappen die ook in
kerken van de Ludgerusparochie
de liturgie vieren.
Serven,
Macedoniërs
en
Oekraïners gebruiken regelmatig
ruimte in de Joseph- en
Antoniuskerk voor een viering in
hun eigen talen.

Heilig Land

Om iets van de animositeit tussen
orthodoxen en katholieken te
begrijpen moet men iets van

s parochie:

Christendom
onze geschiedenis weten. In de
eerste eeuwen van haar bestaan
was de kerk vooral geworteld in
het Midden-Oosten: Egypte, Irak,
Syrië en Klein-Azië (Turkije). Toen
werd op concilies het klassieke
christelijke geloof geformuleerd
zoals het heden ten dage nog
bestaat.
Daaraan
hebben
christenen uit het Westen geen
substantiële bijdrage geleverd;
eenvoudig omdat ze er nog niet
in groten getale waren. In de
11e eeuw leidde een theologisch
conflict tot een breuk tussen de
kerken van het oosten en westen.
In 1054 deed de paus van Rome
zijn collega van Constantinopel
(Istanbul) in de ban.
In deze tijd taande de macht
van het Oost-Romeinse rijk dat
niet langer het Heilige Land kon
beschermen. Machtige heren
uit West-Europa probeerden met
toestemming van de paus hun
macht in Jeruzalem te vestigen.
Europese (christelijke) ridders
met hun manschappen trokken
plunderend naar het oosten,
belegerden
en
veroverden
onderweg
Constantinopel
en moordden
de lokale
christenen (ook in Jeruzalem!) als
ongelovigen, uit .
Ook de gedwongen overgang
van orthodoxe christenen in
Oost- Europa naar de roomskatholieke kerk, in de “bevrijde
gebieden “ van het Ottomaanse
rijk , in de 16e tot 18e eeuw, is
een pijnlijke herinnering. Naar

liturgische vorm zijn ze orthodox
gebleven, maar bestuurlijk zijn
ze ondergeschikt geworden aan
de bisschop van Rome. Deze
“overgenomen” kerken heten
tegenwoordig Grieks-katholiek,
of geünieerd.

IJzeren Gordijn

Paus Johannes Paulus II (zelf
geboortig uit Polen) heeft zich
aan het eind van de vorige eeuw
ingespannen voor de verbetering
van de verhoudingen tussen
de Oosterse (orthodoxe) en
de Westerse (=R.K.) kerk. Hij
sprak over zusterkerken en

over de twee longen van het
christendom.
Met
andere
woorden: we kunnen niet zonder
elkaar. Zijn woorden klonken in
de tijd toen het IJzeren Gordijn in
Europa was gescheurd en allerlei
initiatieven tot verzoening tussen
volken in Oost en West werden
genomen.
Vanuit een paar
Utrechtse katholieke parochies,
Antonius en Dominicus, werd
in deze jaren contact gelegd
met orthodoxe parochies in
Roemenië. Daaruit zijn enkele
vriendschappen
ontstaan
die tot op deze dag worden
gekoesterd.
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Rooster zondagsvieringen
Ludgerusparochie t/m zondag 7 februari 2016 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. 20 dec
Byzant. viering
Woord/comm.
Woord/comm. Euch. viering
Euch. viering
Do. 24 dec
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
16.30 uur
Kinderviering
Do. 24 dec
Geen viering
Euch. viering
Euch. viering
Euch. viering
Euch. viering
Kerstnacht		
22.00 uur
22.00 uur
20.00 uur
20.00 uur ????
Vr. 25 dec.
Euch. viering
Euch. viering
Euch. viering
Geen viering
Viering met
1e Kerstdag					
Spaanse gem.
					
11.00 uur ????
Za. 26 dec.
Byzant. viering
2e Kerstdag
Zo. 27 dec.
Geen viering
?
Woord comm. Geen viering
Woord/comm.
			
afscheid Ber			
nadette v. Dijk
Do. 31 dec.
Oec. avond		
Avondgebed
Oudjaar 			
gebed 19 u		
19.00 uur
2016 2)
Antoniuskerk
Dominicuskerk
Jacobuskerk
Josephkerk
Nic. Mon. kerk
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
11.00 uur
Zo. 3 jan.
Euch. viering 				
Euch. viering
Wo. 6 jan.
Byzant. viering					
Zo. 10 jan.
Woordviering
Euch. viering
Euch. viering
Woord/gebed		
Zo. 17 jan.
Byzant. viering
Euch. viering 			
Euch. viering
Zo. 24 jan.
Oec. viering
Oec. viering
Euch. viering
Euch. viering		
in Wijkplaats
in Wijkplaats
Zo. 31 jan.
Woordviering				
Euch. viering
Zo. 7 feb.
Euch. viering 					

Rafaëlkerk
zo. 11.00 uur
Euch. viering
Euch. viering
22.00 uur
Euch. viering

Euch. viering
Euch. viering

Rafaëlkerk
11.00 uur
Euch. viering
Euch. viering
Euch. viering
Euch. viering
Euch. viering
Euch. viering
Euch. viering

WEEKVIERINGEN:
Eucharistievieringen: Rafael do. 9.30 | za. 19.00 | andere dagen: zie Ludgerus Actueel | Vesper: wo. 19.00 Antonius |
1e Vrijdagviering: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 | (raadpleeg Ludgerus Actueel) | Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 2e,4e en 5e zondag 1) NB update 24-11-2015 ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden;
2016: niet alle roosters waren bekend bij ter perse gaan van dit blad . Raadpleeg op www.sintludgerus.nl de Ludgerus Actueel
van lopende week of bel centraal secretariaat 030 - 244 13 19 voor actuele informatie !
2) LET OP : gewijzigde aanvangstijden ; in Antonius: Byzantijnse viering blijft 10.30 uur

ANBI nr. 813846481

coaching

mediation

training

met het oog op inspirerende samenwerking
dokters worden er beter van
Kennedylaan 2
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3533 KH Utrecht
tel 030-2947193
E contact@laurensbaas.nl
www.managementinverbinding.nl

Katholiek onderwijs in India is
mogelijk door uw hulp.

Wilt u ons helpen?
www.ststart.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862
IBAN: NL22 ABNA 0477 6873 34, t.n.v.
St. Thomas Stichting Driehuizerkerkweg 113
1985 HB Driehuis

Agenda
berichten
Secretariaat

Het centraal secretariaat is gesloten van donderdag 24
december tot en met 3 januari. Op maandag 4 januari
zijn we er weer. Gerrit Jan Westerveld is afwezig van
zondag 27 december tot en met maandag 4 januari.
Vanaf dinsdag 5 januari kunt u hem weer bereiken.
Voor noodgevallen gelieve u het lokale secretariaat
van uw kerk te bellen. Adressen en telefoonnummers
kunt u vinden op www.sintludgerus.nl/kerken, of op pag
2 van dit magazine. Via het antwoordapparaat kunt u
vernemen wat u moet doen in noodgevallen en welk
noodnummer u eventueel kan bellen.

VIERINGEN

Kerst voor de kinderen:

In “vierkerken”:
binnen onze
Ludgerusparochie
vinden op
Kerstavond
kerstvieringen voor
kinderen plaats.
* Josephkerk, 16.30
uur Herdertjesviering
In de sfeervolle
Josephkerk is deze
viering elk jaar weer
goed bezocht en een feest voor jong en oud. Hartelijk
welkom.
* Antoniuskerk, 19.00 uur Herdertjesviering
Op kerstavond zal op de mooiste plek van Lombok, in
de Antoniuskerk, de Herdertjesviering zijn. Een groep
kinderen is al vanaf half november op zaterdagen
aan het repeteren onder de bezielende leiding van
dramadocente Janneke van Eck.
* Dominicuskerk, 19.00 uur Kinderkerstviering
In de Dominicus staan dit jaar de koningen centraal
met als thema “Wij zoeken de Koning”. Kinderen mogen
verkleed komen als engel of herder. We verwachten
weer een overvolle kerk.

* Jacobuskerk, 19.00 uur Gezinskerstviering
Zoals elk jaar wordt deze viering op[geluisterd door een
enorm KinderKerstKoor onder leiding van Marijke van der
Ouderaa (volgens de laatste berichten hebben zich al
weer 45 kinderen tussen de 6 en 12 jaar aangemeld!).
We besteden dit jaar speciale aandacht aan weg van
huis en op de vlucht zijn.

Vieringen in het nieuwe jaar

In de vorige aflevering van Ludgerus Magazine heeft het
bestuur u uitgebreid geïnformeerd over de zondagse
Eucharistievieringen in 2016. Op diverse plekken zijn
initiatieven ontstaan om naast de Eucharistievieringen
volgens het rooster, andere vieringen te organiseren. Het
is nog zoeken naar de juiste vorm, frequentie, dag etc.
Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de Ludgerus
Aktueel. Onderstaand al enkele nieuwe initiatieven.
* Dominicuskerk zondag 3 januari, 17.00 uur: Dominicus
nieuwe stijl. De Dominicus gaat gewoon aan de
slag met haar nieuwe plannen voor lokale presentie.
We vieren het nieuwe begin met een speciale
gebedsviering. Daarna drinken en eten we samen
iets en wordt er nog een woordje gesproken. Zie ook
hieronder: Wereldwake!
* Gebedsvieringen in Josephkerk: In het nieuwe jaar
start hier elke woensdagmorgen om 9.30 uur een
gebedsviering. (behalve in de eerste week van de
maand als er een Eerste Vrijdagviering is).
* Ook Joseph: Kleine vieringen op tweede vrijdag van
de maand; aanvang 16.00 uur. Deze vieringen lopen
al een poosje en worden in 2016 voortgezet. Het is een
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eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte met
medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola.
Vanaf november werd er een tekst uit de encycliek
“Laudato si” van Paus Franciscus gelezen over de zorg
voor het gemeenschappelijk huis. Hierin nodigt de Paus
ons uit om vanuit christelijk perspectief na te denken
over onze zorg en verantwoordelijkheid voor het milieu,
wat voor hem onlosmakelijk verbonden is met onze zorg
voor de armen.

VERDIEPING
Week van het gebed

De Week van gebed
is van zondag 17
januari tot en met
zondag 24 januari
2016. Het materiaal
komt dit jaar uit
Letland. Centraal
staat 1 Petrus 2: 9-10.
De projectgroep
Week van gebed (een samenwerking van Missie
Nederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema:
“Het woord is aan jou”. Het is een vrije vertaling van de
centraal staande tekst ‘’Geroepen om de machtige
daden van de Heer te verkondigen’. Voor meer
informatie over het thema:
www.raadvankerken.nl/?b=3374

Wereldwake in de Dominicus

Met een feestelijke viering gevolgd door een
nieuwjaarsborrel start de Dominicus op zondagmiddag
3 januari 2016 met de uitvoering van haar plan
voor lokale katholieke presentie in Oog in Al. Het
fundament van alle activiteiten die in de Dominicus
plaatsvinden, wordt gevormd door de pijlers van de
dominicaanse spiritualiteit: liturgie en gebed, studie
en vorming, prediking en gemeenschap. Een deel
van de activiteiten zal worden uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de Stichting Vrienden van de
Dominicus. Daarover kunt u in een volgend nummer
meer lezen. Hier willen we aandacht vragen voor
een nieuw initiatief waarvoor wij iedereen van harte
uitnodigen: de Wereldwake.
In gebed en liturgie het geloof uitdrukken en hernieuwen
– dat is de kern van ons katholiek-zijn. Dankzij de
temporisering zullen we in ieder geval tot 1 juli twee keer
per maand een eucharistieviering houden. Daarnaast
zullen andersoortige vieringen plaatsvinden. Dat zullen
niet alleen vertrouwde vormen zijn – vespervieringen,
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rozenkransgebed – maar ook geheel nieuwe. Die
gaan we het komend half jaar uitproberen. Maar hoe
verschillend ook, al deze vieringen zijn nauw met elkaar
verbonden en vormen één geheel.
Eén van de nieuwe vormen is de Wereldwake die
sinds het begin van de advent wordt gehouden
op dinsdagochtend. Om 11.00 luidt de kerkklok,
spandoeken op het plein nodigen mensen uit naar
binnen te komen om even stil te staan bij de situatie
in de wereld en zich verbonden te weten met alle
vluchtelingen, waar ook. Achterin de kerk ligt een grote
wereldkaart op de grond waaromheen lichtjes worden
aangestoken. Een uur lang klinkt er muziek, worden er
teksten voorgelezen en wordt er gebeden terwijl de
deuren wijd open blijven. Wie wil, kan wat opschrijven
in een boek. Om 12.00 uur klinkt ter afsluiting weer de
kerkklok. Iedereen is welkom. De Wereldwake wordt
door de Dominicus georganiseerd in overleg met de
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht
(SNDVU) en het AZC.

Einde aan de W&C-vieringen

In december komt er een eind aan ruim 25 jaar Woorden Communievieringen in de Josephkerk, en wellicht
ook in andere kerken. Ik wil dit toch niet zomaar laten
passeren en iedereen bedanken voor de vele, véle uren
die men heeft gestoken in het vergaderen, het schrijven
van teksten, het voorgaan. We kunnen niet zeggen dat
we dit als werkgroep niet hebben zien aankomen, “de
tekenen des tijds verstaand”.
Woord- en Communievieringen zijn ontstaan in de
nasleep van het Tweede Vaticaans concilie. Daar aan
ten grondslag lag allereerst een ernstig priestertekort en
op de tweede plaats de wens om geschoolde leken te
betrekken bij het functioneren van de parochie.
In de Joseph werd dit initiatief door achtereenvolgende
pastores verwelkomd, gewaardeerd en nadrukkelijk
gestimuleerd. Enkele parochianen hebben er –uit
principe- altijd moeite mee blijven houden. In de
loop van de tijd kwam er ook vanuit Rome kritiek

op Woord en Communievieringen: een Woord en
Communieviering kon verwarring geven.
We zijn er altijd helder over geweest, een Woord en
Communieviering is geen Eucharistieviering, de preek
was hooguit een overweging en we gingen voor in
gewone nette kleding. Hoe dan ook, na ruim 10 jaar
gedogen is nu de keuze is gemaakt in onze kerk. We
gaan als werkgroep in februari tijdens een etentje onze
werkgroep opheffen.

Dominicusleesgroep

(Charles Vrencken)

De Dominicusleesgroep leest een serie artikelen van
prof.dr. Jozef Wissink over de ‘Twaalf artikelen van het
geloof’, verschenen in Liturgiekatern 1 (2013) en 2 (2015).
U kunt nog meelezen en meepraten. Steeds de eerste
dinsdag van de maand in de Dominicuskapel. Kosten:
€4,– voor de teksten. Meer informatie: secretariaat@
dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen
9.00-12.00 uur).

Begeleide meditatie

Donderdag 14 januari, 20.00-21.30 uur: Begeleide
meditatie in de Dominicuskapel, rond het thema
‘Stromen’. Bernardus van Clairvaux roept ons op om wijs
en verstandig te zijn en te worden als een waterbekken:
een waterbekken wacht tot het volloopt en geeft vanuit
zijn volheid, het wordt zelf niet leeg … Met behulp van
verschillende meditatievormen heb je aandacht voor
de stroom die naar jou toekomt en die jou wil vervullen.
Tijdens de meditatiebijeenkomsten oefenen we ons
in openheid en ontvankelijkheid. Iedereen met enige
meditatie-ervaring is welkom. Ook op 11/2, 17/3, 14/4,
12/5 en 9/6.
Kosten voor hele reeks: €75,– (overmaken op bankrek.
NL90RABO0115783067 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Dominicus). Kosten losse avond: €15,–
Aanmelding en informatie: info@seintjebos.nl

CULTUUR
Verjaardagsconcert pastoor

Pastoor Huitink viert ieder jaar op 27 december zijn
verjaardag. Niet de meest gemakkelijk dag om je

verjaardag te vieren. Na alle drukte voor, na en
tijdens de kerst is een rustmomentje geen overbodige
luxe. Dat rustmomentje wordt dit jaar ingevuld met
een verjaardagsconcert op 27 december dat wordt
verzorgd door het Utrechtse politiekoor Excelsior. Ook
het Pulse ensemble, waarvan de vier leden zanger
zijn (geweest) bij het kathedrale koor, zullen dan hun
muzikale bijdrage leveren. Het belooft een mooi concert
te worden. Pastoor Huitink nodigt iedereen van harte
uit om erbij aanwezig te zijn. Het bijwonen van het
concert is gratis maar er zal wel een deurcollecte zijn ter
bestrijding van de onkosten.
Pastoor Huitink hoopt velen te mogen begroeten op 27
december om 15.00u in de Catharina kathedraal aan
de Lange Nieuwstraat in Utrecht.

Kerst tekenwedstrijd

Om in de stemming te komen van Kerst, daagt de
Jacobuskerk je uit om mee te doen aan onze Kerst
tekenwedstrijd! Maak je mooiste zwart - wit tekening
over de kerst en stuur deze naar ons toe voorzien van je
adresgegevens. Je tekening op een A4tje dient uiterlijk
5 december 2015 in de brievenbus van de Jacobuskerk
te zijn t.a.v. Kerstgroep (Prins Bernhardplein 40, 3555 AL
Utrecht), of in de speciale doos in de Ludgerschool. De
beste tekening zal worden gebruikt in de affiches voor
de Kerst en voor de omslag van het Kerstvieringboekje in
de kerk.

Volkskerstzang

Op zaterdagmiddag 19 december organiseert de Vrije
Evangelische Gemeente de jaarlijkse Volkskerstzang
voor jong en oud in Overvecht, in de Jeruëlkapel.. Dit
keer mogen we rekenen op de medewerking van het
Christelijk Regionaal Mannenkoor ‘Deo Datus’.
Het programma bestaat uit samenzang van traditionele
kerstliederen en een optreden van het koor.
Verbindende teksten zorgen voor een echt kerstgevoel!
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U bent van 16.00 tot 17.00 uur van harte welkom in de
kapel, Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht. De toegang is
gratis.

Meezingen in cantate ‘Olivet to Calvary’

Op zondag 13 maart 2016 wordt in de Dominicuskerk
de prachtige passiecantate Olivet to Calvary van John
Henry Maunder uitgevoerd door een projectkoor onder
leiding van dirigent Berny Oude Kempers. Organisator
is de Stichting Vrienden van de Dominicus. De zes
repetities vinden plaats op zondagavonden, beginnend
op 24 januari – van 20.00 tot 21.30 uur. Beschikt u over
koorervaring en hebt u zin om mee te zingen, meld u
dan z.s.m. aan via info@denieuwedominicus.nl. Kosten
voor deelname: €50,– (incl. partituur)

DIVERS
Adventsactie 2015

Dit jaar hebben drie Utrechtse parochies – Martinus,
Ludgerus en Salvator - ervoor gekozen hun
adventsactie gezamenlijk te richten op ondersteuning
van vluchtelingen. Daarbij zijn we uitgekomen op
ondersteuning van taalonderwijs voor vluchtelingen als
een noodzakelijke stap op weg naar hun integratie.
We doen dit door drie projecten van ‘Taal doet meer’
te ondersteunen:
- de Taalschool Het Mozaïek in Ondiep, voor kinderen
van 4 tot 12 jaar. Om boeken aan te schaffen in de
thuistaal van de kinderen, waarmee er beter een brug
tussen hun moedertaal en het Nederlands geslagen kan
worden;
- de Internationale Schakelklassen (ISK), voor jongeren
tussen 12 en 18 jaar. Om een ‘pannakooi’ (voetbalkooi)
aan te schaffen, waarmee jongeren zich creatief en
sportief kunnen ontwikkelen en kunnen leren in het
Nederlands emotioneel geladen boodschappen over te
brengen;
- vrijwilligersorganisatie ‘Taal doet meer’ voor
volwassenen (voorheen de Interkerkelijke Stichting
Kerken en Buitenlanders). Om o.a. eenvoudige
lespakketten Nederlands te kunnen maken en om te
zorgen voor een laagdrempelige inloop als start van
Nederlandse les voor de grote groep vluchtelingen die
nu binnenkomt.
‘Taal doet meer’ heeft nog steeds vrijwilligers nodig
om in de groeiende vraag naar taalondersteuning
te voorzien. ‘Taal doet meer’ is vooral op zoek naar
vrijwilligers die coördinerende taken op zich willen
nemen. Zie : https://www.taaldoetmeer.nl
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De drie parochies samen mikken op een opbrengst van
€ 20.000.
Banknummer: NL66 RABO 0176 9931 18 t.n.v. R.K.
Parochie St Ludgerus o.v.v. Adventsactie 2015

Contactmiddag voor 55-plussers

Op 21 januari, In een ontspannen en gezellige sfeer is
er alle gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en spel
– o.a. scrabble, rummikub, sjoelen, dammen, schaken –
voor alle ‘ouderen’ van 55+ in Utrecht West, in de grote
zaal bij de Dominicuskerk, van 14.30 tot 16.30. Steeds de
derde donderdag van de maand. Info Mieke Pijper, tel:
030 2945721, erikmieke@zonnet.nl

Straatnieuws ongekend populair

Het ‘pausnummer’ van de Utrechtse daklozenkrant dat
begin november verscheen, bleek ongekend populair.
Normaal gesproken worden er vijf- tot zesduizend
exemplaren, maar van deze editie gingen er binnen
korte tijd 16.000 exemplaren van de hand. Om aan
de vraag te voldoend zijn nog eens 5000 exemplaren
bijgedrukt.
Paus Franciscus gaf een exclusief interview aan
Straatnieuws, dat ook door andere daklozenkranten
kon worden overgenomen. De paus staat maar weinig
interviews toe, maar wilde wel praten met Straatnieuwsverkoper Marc en met de Ludgerusparochiaan Stijn
Fens. Fens is Vaticaan-correspondent voor onder
meer dagblad Trouw. Het decembernummer van

Straatnieuws bevatte een interview met Marc over zijn
ervaringen in Rome.

Oliebollen in de Rafaël

Op donderdag 31 december 2015 is er van 10:00-13:00
de jaarlijkse minimarkt met oliebollen verkoop bij de
Rafaëlkerk. Het is wenselijk om vooraf uw bestelling door
te geven. Voor de rest, mensen die nog kleine spullen
(geen meubels) over hebben, dan zijn die voor de
minimarkt bijzonder welkom.
Op 1 januari 2016, na de Eucharistieviering van 11.00
uur, is er een nieuwjaarsreceptie om elkaar Gods zegen
en alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen.
Natuurlijk met een zelfgebakken oliebol en een heerlijk
drankje.

TERUGBLIK
Opening heilig jaar van barmhartigheid
in Augustinuskerk

de armen de bevoorrechten zijn van de goddelijke
barmhartigheid.” Hij vervolgt :”Laten wij opnieuw de
werken van de lichamelijke barmhartigheid ontdekken:
te eten geven aan de hongerigen, te drinken aan
de dorstigen, de naakten kleden, de vreemdelingen
opnemen, de zieken bijstaan, de gevangenen
bezoeken, de doden begraven. En laten wij niet de
werken van geestelijke barmhartigheid vergeten: de
twijfelenden raad geven, de onwetenden onderrichten,
de zondaars vermanen, de bedroefden troosten, lastige
personen geduldig verdragen, tot God bidden voor de
levenden en de doden.”

Sint Maarten

In de Antoniuskerk waren op de avond van Sint Maarten,
11 november, ongeveer 150 mensen in de kerk,
waaronder 70 kinderen. Met hun lampionnen gingen
ze achter Sint Maarten (te paard) aan door de wijk.
Daar werd op enkele plekken iets lekkers uitgedeeld.
De stoet ging ook langs De Wijkplaats, waar niet alleen
de Protestantse Wijkgemeente Utrecht West is (die dit
mede-organiseerde), maar waar ook de Voedselbank
is. Terug bij de kerk was er chocolademelk! Ook is er
die avond kleding ingezameld en afgeleverd bij de
Ulu-moskee (voor Syrische vluchtelingen). Het was een
succes!

Op 8 december, de vijftigste verjaardag van de sluiting
van het 2e Vaticaans Concilie, opende paus Franciscus
in de Sint Pieter de deur van barmhartigheid. Op de
volgende zondag, 13 december deed hij de heilige
deur van zijn kathedraal in Rome open, in de Sint Jan
in Lateranen. Op die dag zijn in alle bisdommen heilige
deuren geopend, die ieder die er doorheen gaat ”de
liefde van God die troost, vergeeft en hoop geeft, zal
kunnen ervaren.” In het aartsbisdom is in drie kerken
een heilige deur aangewezen; onder meer in de
Augustinuskerk aan de Oudegracht.
Op zondagmorgen 13 december werd met een
plechtige viering deze deur geopend. In zijn
aankondigingsbrief van het heilig jaar van de
barmhartigheid spreekt de paus de hoop uit dat wij dan
vrede en bevrijding vinden en bij God thuis komen. De
paus roept ons op naar het Evangelie te leven, “waar
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