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Pastores zijn 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
locatie op de bladzijden 14 t/m 19).

I
Beste parochianen ,

In deze dagen voor Kerstmis versturen of ontvangen we menige kerstkaart met een
hartelijke groet en de beste wensen. We schrijven mensen die we niet dagelijks
ontmoeten maar die we ook niet graag helemaal uit het oog zouden willen verliezen.
Het zijn familieleden, vrienden, oud-collega’s of buren, mensen die ons ter harte gaan.
Wanneer we hen ontmoeten, dan is er de vreugde van het weerzien. Zo’n ontmoeting
is heel anders dan een kerstwens of een telefoontje. Het raakt ons veel meer als we
elkaar de hand drukken, de ander zien en met elkaar een kop kofﬁe drinken. We
hebben elkaar dan ontmoet! Niemand kan zonder deze ontmoetingen; als ze te
weinig plaats vinden, dan vereenzaamt een mens. Wij leven bij de gratie van de
“ontmoeting”.
Voor allen, die openstaan voor God en mens, begint het Kerstfeest met het zien
van het Goddelijk Kind in de kribbe. In Hem mogen wij God ontmoeten. Zo schrijft
Johannes in zijn Evangelie: “Niemand heeft God ooit gezien: de eniggeboren Zoon,
die in de schoot van de Vader is. Hij heeft Hem doen kennen.” (Joh.1,18). Wanneer wij samenkomen in onze feestelijk
versierde kerken, dan is dat om Hem te ontmoeten. En dat is het wat zo’n ontroerende diepgang geeft aan de dagen
van Kerstmis. God die zo klein en kwetsbaar aanwezig kan zijn in ons midden. Maar er gebeurt nog meer. De ontmoeting
met het Goddelijk Kind heeft tot gevolg dat we elkaar op een nieuwe, andere manier gaan zien en ontmoeten. We
zijn niet alleen maar bijeen als familieleden, vrienden of buren. Hij heeft ons gemaakt tot broeders en zusters van elkaar.
Zo is het geboortefeest van de Verlosser een gebeurtenis die roept om vrede en verzoening onder de mensen. Hij die
onze armoede en breekbaarheid heeft willen delen, laat Zijn licht vallen op het leven van hen, die nu zo in het leven
staan. Met de geboorte van Onze Heer is ook de geboorte begonnen van een nieuwe wereld. Een wereld waarin
God en mensen elkaar ontmoeten en beminnen. Deze ontmoeting van de mensen is belangrijker dan de grote stenen
kerkgebouwen.
Onze parochie staat voor een dilemma, omdat we zes grote, stenen kerken hebben met weinig mensen erin. Gaan
we voor de kribbe – symbool van onze ontmoeting met God en met elkaar - of voor grote stenen gebouwen met
weinig mensen erin? Wij hebben vanaf het begin van de parochie St. Ludgerus al gezegd dat ‘wij niet met stenen
bouwen maar met mensen’. Maar toch is er een neiging om aan het stenen gebouw vast te houden en de mensen
te vergeten. Daarom hebben we in overleg met velen uit de parochie drie clusters gemaakt om meer en meer de
mensen in de parochie centraal te stellen. Het is niet gemakkelijk, zo blijkt, om een gewoonte snel te veranderen. Dat
is alleen maar mogelijk vanuit een diep geloof!
We proberen in dit jaar van het geloof meer interesse in het geloof te wekken: wij samen als
vrijwilligers, pastores en jullie allemaal. Dan zal blijken dat de afstand van 3 of 5 kilometers naar een
andere kerk niet ver meer is. Wij allen zullen in deze crisistijd moeten leren om missionarissen te zijn.
Alleen zo kunnen we een levendige gemeenschap vormen. Om dit te realiseren moeten we als
eerste ons losmaken van onze stenen gebouwen, van materiële voorwerpen, van een of andere
locatie.
Vervolg op pagina 4
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Wij geloven niet in een locatie, maar in Jezus die naar deze wereld gekomen is om met ons te zijn, niet in stenen
gebouwen, maar in ons hart en in de levendige gemeenschap van de Kerk. Een levendige gemeenschap is de
noodzakelijke basis om een kwalitatieve bijdrage te kunnen bieden aan alle mensen in sociaal, maatschappelijk en
religieus opzicht. Het is weer tijd voor de Kerken om een holistische kijk op de gang van zaken te hebben. De Kerk
moet weer een centrum van geloof, cultuur, kunst en beschaving worden. Ik zou graag willen dat jullie allemaal er
aan meewerken om onze St. Ludgerusparochie hierin een voorloper te laten zijn. Moge het Kind Jezus in de kribbe ons
inspireren.

Een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar 2013
Met hartelijke groet, jullie Pastoor G. Paimpillil

Een nieuw initiatief!

Hulp gezocht!!
Nieuw? Nou ja, eigenlijk een oud initiatief dat wij nieuw leven
willen inblazen. Op diverse plekken in Nederland is van oudsher
de Vincentiusvereniging actief.
Zoals zij op hun website zeggen:
“De Vincentiusvereniging Nederland is voornamelijk lokaal georganiseerd, midden in en vanuit
de gemeenschap. Directe en
persoonlijke hulp staat daarbij
centraal. Waar mogelijk tracht de
Vincentiusvereniging
de
situatie
van de mensen structureel te
verbeteren.”
(www.vincentiusvereniging.nl)
Ook
in
Utrecht
bestaat
de
Vincentiusvereniging nog steeds. Zij
leidt echter een slapend bestaan.
Op 20 november hebben de
diaconale pastores van Utrecht
samen met de pastores van de
Stichting
Buurtpastoraat
Utrecht
hierover
gesproken.
Zij
willen
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graag
meedenken
hoe
de
Vincentiusverenging
weer
van
betekenis kan zijn voor de Utrechtse
samenleving. Wij zoeken mensen die
mee willen denken over het nieuwe
gezicht van de Vincentius Utrecht.
Mensen die er hun schouders onder
willen zetten; die op deze manier
iets voor de medemens willen
betekenen in een tijd van crisis
en een terugtredende overheid.
Er is nog een klein kapitaal in kas
waarmee we meteen actief kunnen
worden.
U kunt zich opgeven bij de huidige
voorzitter van de Vincentius Utrecht:
Coen
van
Loon
c.van.loon@
parochie-sintmaarten.nl.
Wij hopen van u te horen!

Vincentius à Paolo leefde van 1581
tot 1660 in Zuid West Frankrijk. Hij is
bekend geworden door zijn zorg
voor de mensen naast hem. In 1617
stichtte hij een vrouwenvereniging
die zich wijdde aan de zorg voor
armen, zieken en vondelingen.
Tegen zijn volgelingen zei hij: “Ik
geef je als klooster de straat, als
cel de ziekenkamers, als kapel
de parochiekerk, als slot de
gehoorzaamheid en als sluier
de ingetogenheid.” En ook: ” Je
verliest er niets bij zusters, wanneer
je het gebed of de Eucharistie
moet verlaten om naar de armen
te gaan, want je gaat naar God
als je de armen gaat dienen.”

H

Kerk en school:
gaat dat nog samen ?

H

De K bij veel katholieke scholen is de afgelopen jaren aardig verbleekt. Het is allang niet meer
vanzelfsprekend dat alle kinderen katholiek zijn, integendeel. Velen hebben de kerk zelfs nog
nooit van binnen gezien. De Dominicuskerk probeert de band met de Dominicusschool, vroeger
een vanzelfsprekende twee-eenheid in de wijk, te onderhouden.
- Door Nol van Beek-

Het is een kille herfstmorgen als we in
een schaars verlichte Dominicuskerk
in Oog in Al staan te wachten op
de kinderen uit groep 1 en 2 van
de tegenover de kerk gelegen
Dominicusschool.
We, dat zijn: Annette van Toll, de
“juf van de kerk”, die als taak op zich
genomen heeft om de kinderen, heel
eenvoudig, kennis te laten maken
met “de kerk”. En ondergetekende,
die met de rondleiding zal meelopen
en daardoor ook weer eens met
andere ogen kijkt naar de kerk waar
hij al jaren komt en gaandeweg
beseft dat “ons verhaal met God”
niet zo eenvoudig voor het voetlicht
is te brengen en heel langzaam aan
opgebouwd moet worden. Zeker bij
deze kleintjes.
Om klokslag 9 uur lopen de kinderen,
keurig in een rij, twee aan twee de
kerk binnen. Heel rustig want ze
weten al: “in de kerk mag je niet
schreeuwen”. En ook niet vechten,
zegt een ander. We bekijken alle
hoeken van de kerk, we leren dat hier
God woont, we trekken langs St. Eloy
(“hij lijkt wel Sinterklaas”). Spannend
is ook dat “huisje” (met bel) dat in
de kerk staat en juf Annette legt uit
wat een biechtstoel is. We kijken in
de doopkapel en tenslotte gaan we
naar het Maria-altaar waar we met

de kinderen een kaarsje
aansteken (‘ja, daar moet
je voor betalen’) en zij een
moment stilletjes denken
aan iemand met wie het
niet zo goed gaat of een
lieve opa of oma die er
niet meer is. Even rustig als
ze gekomen zijn vertrekken
ze weer na juf Annette
bedankt te hebben. En
al snel meldt de tweede
groep zich voor de volgende
rondleiding…..
In de warme pastoraatskamer
praten we na met Ank Rinzema,
lid
van
de
pastoraatsgroep
van de Dominicuskerk, met het
aandachtsveld
catechese
en
gemeenschapsopbouw. Zij vertelt
ons dat alle groepen van de
Dominicusschool in ieder geval 1
x per jaar in de kerk komen. Alle
kinderen doen mee, ongeacht hun
religieuze achtergrond – want er
zitten natuurlijk ook niet en anders
gelovigen op de Dominicus. Maar de
ouders weten dat het een katholtieke
school is.
Naarmate ze ouder worden, gaan
de lessen wat dieper in op de
betekenis van God en de kerk. Naast
de kerkbezoeken is er ook nauwe
samenwerking tussen de werkgroep
MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
en de school, die afgelopen jaren

in een aantal zeer succesvolle
acties hebben geresulteerd. In de
Nieuwsbrief van de school heeft
de kerk een maandelijkse column
waarin kerkelijke zaken die belangrijk
zijn voor de kinderen, gemeld mogen
worden.
Hoe bescheiden ook wellicht, we
kunnen nog steeds zeggen: ja,
school en kerk gaan zeker samen.
De
kleuters
hebben
de
Dominicuskerk al bezocht. In
december gaan de groepen 3 in
de kerk het hebben over engelen,
advent en Kerstmis. In januari
volgen de groepen 4, die ‘dopen’
als thema uitgelegd krijgen. De
groepen 5, 6, 7 en 8 komen in de
rest van het jaar aan de beurt,
om uitleg te krijgen over de
Godslamp, over Pinksteren, maar
ook over de architectuur van het
kerkgebouw.
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Uit het Parochiebestuur

Hoe staat onze parochie e

D

Het is al weer bijna twee jaar geleden (1 januari 2011) dat de zes kerken in Utrecht Noordwest
fuseerden en samen de Ludgerusparochie gingen vormen. Er kwam een nieuw parochiebestuur
en langzaam maar zeker werd er een gezamenlijke administratie opgezet en een weg
gezocht om de samenwerking vorm te gaan geven. Niet alleen op pastoraal gebied (er is nu
1 pastoresteam beschikbaar voor alle locaties) maar ook op ﬁnancieel gebied.

- Door Kiky Kanawi
en Nol van Beek -

Dankzij
de
bereidwilligheid
en inspanning van alle lokale
penningmeesters werden de
gegevens uit lokale administraties
verzameld en verwerkt in één
centrale boekhouding door ons
administratiekantoor. Dat heeft
er toe geleid dat de cijfers over
2011 nu bekend zijn en gereed
voor controle door accountant
en bisdom.

Veiligheid

Ook in onze kerken is de
economische crisis voelbaar. Er
zijn in 2011 veel – noodzakelijke
– uitgaven gedaan die de
opbrengst verre overstijgen. Een
belangrijke post hierin zijn de
gebouwen. Van overheidswege
worden strenge eisen gesteld
aan de (brand)veiligheid van
gebouwen.
Bestuurslid
Jan
van Kuik heeft afgelopen jaren
hard gewerkt om deze op
orde te brengen en zo sluiting
wegens
veiligheidsredenen
te
voorkomen.
Maar
dat
heeft ook grote – eenmalige –
kosten veroorzaakt. Vooral het
onderhoud en de verbouwingen
6

aan
onze
kerkgebouwen
hebben geleid tot een negatief
resultaat van onze kerkﬁnanciën.
Ook in de komende jaren
zullen wederom hoge onderhoudskosten van gebouwen
de boventoon voeren. Zoals
algemeen bekend zijn overheidssubsidies steeds moeilijker te
behouden en te verkrijgen.
Daarbij zijn verbouwingen in
en rondom de kerkgebouwen
noodzakelijk om onze kerken
in stand te houden. Helaas
moeten we hier wel kritisch naar
kijken. Uiteraard houden wij wel
rekening met ons motto: “Niet
met stenen maar met mensen”.

Vrijwilligers

Ook personeelskosten zijn een
belangrijk onderdeel aan de
uitgavenkant. Hier vallen onder
de pastores, secretariaatskosten
en
diverse
dirigenten
en
organisten. Dit zijn grotendeels
kosten die voortvloeien uit
bestaande contracten van de
zes aparte kerken en die door
de
fusieparochie
onverkort
werden overgenomen. Wij gaan
ook grondig de behoeftes
van alle lokaties bestuderen,

waarbij gekeken wordt naar een
ﬂexibelere samenwerking.
Vanuit het bestuur hopen wij
op een nog actievere bijdrage
van onze parochianen, ook
zullen vrijwilligers een steeds
belangrijkere rol gaan spelen.
Natuurlijk zonder dat er op
spirituele begeleiding en kennis
wordt ingeleverd.
Aan de opbrengstzijde constateren wij een daling van de
parochiebijdragen, alsmede van
opbrengsten uit beleggingen.
De opbrengst van bezittingen
(verhuur van onroerend goed) is
vrij constant gebleven.
Positief is dat bezoekersaantallen
van onze kerken nagenoeg
hetzelfde zijn gebleven, dit
terwijl de katholieke kerk in het
algemeen niet altijd goed in het
nieuws was.
Kortom de ﬁnanciële situatie
van onze parochie is niet
geheel rooskleurig. Wel kunnen
wij als één gemeenschap een
positieve bijdrage leveren zodat
we in de nabije toekomst wel
met een neutraal of positief
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e er ﬁnancieel voor?
exploitatieresultaat
kunnen
sluiten. De publicatie van de
cijfers kunnen wij pas doen
na
accountantscontrole
en
goedkeuring van het Bisdom.

Niet met stenen maar met
mensen

In 2012 heeft het parochiebestuur
een
brede
werkgroep
geïnstalleerd. Wij citeren uit de
toelichting bij de taakopdracht
van deze werkgroep :
“Het parochiebestuur heeft zijn
beleid voor de komende jaren
uitgestippeld in samenspraak
met het pastorale team en met
de locatiebesturen. Motto voor
dat beleid luidt: “Niet met stenen
maar met mensen”. Daarmee
drukt het parochiebestuur uit
dat het niet voornemens is om
op korte termijn verstrekkende
besluiten te nemen die het
beheer van de bestaande
kerkgebouwen
betreffen.
Wel wil het parochiebestuur
zich op deze – op termijn onvermijdelijk lijkende – besluiten
terdege voorbereiden. Want
het gaat bij de kerkgebouwen
om meer dan stenen alleen.
Die stenen hebben in meerdere
opzichten
een
bijzondere
emotionele betekenis voor de
parochianen die daar kerken.
Besluitvorming die de kerkgebouwen
betreffen
dient
dan ook met de grootst
mogelijke
zorgvuldigheid
te
worden voorbereid en plaats te
vinden. Om die besluitvorming

voor te bereiden heeft het
parochiebestuur de werkgroep
Beheer Onroerende Goederen
ingesteld. De werkgroep zal
worden
voorgezeten
door
Jan van Kuik, lid van het
parochiebestuur en belast met
de portefeuille onroerend goed. ”
De taak van deze werkgroep is
een model aan te reiken voor
een zorgvuldige besluitvorming
over ingrijpende maatregelen
die de onroerende goederen
betreffen. Op basis van dit model
zal de werkgroep alle gebouwen
– doorlichten – op de ﬁnanciële
en pastorale wenselijkheid en
haalbaarheid van renovatie,
herbestemming en afstoting.
Het parochiebestuur zal graag
met u van gedachten willen
wisselen over al deze zaken en de
penningmeester is voornemens
u regelmatig te informeren over
de voortgang van de ﬁnanciële
zaken.
Mededelingen hierover kunt u
verwachten in Ludgerus Actueel,
Ludgerus Magazine en op de
website www.sintludgerus.nl.

Meer nog dan terugkijkend op
de cijfers van het afgelopen
jaar moeten wij vooral een blik
vooruitwerpen en ons bezinnen op
onze toekomst.
Naast de gebruikelijke collecten
tijdens
de
vieringen
is
de
Actie Kerkbalans een van de
voornaamste
bronnen
van
inkomsten voor de parochie. Zonder
deze bijdragen zou de parochie
ﬁnancieel niet kunnen rondkomen.
Jaarlijks wordt in de maand januari
bijzondere aandacht voor de
kerkﬁnanciën gevraagd via deze
landelijks Actie Kerkbalans. Dankzij
uw bijdrage aan Actie Kerkbalans
kunnen we ons geloof doorgeven
aan volgende generaties.
We willen u ook erop attenderen
dat uw jaarlijkse bijdrage aan onze
parochie aftrekbaar is als gift voor
de inkomstenbelasting.
Behalve
voor
uw
ﬁnanciële
bijdrage, willen wij als bestuur de
parochianen en vrijwilligers hartelijk
bedanken voor uw actieve bijdrage
en gemeenschapsgevoel voor de
Ludgerus Parochie.

•
•

giro 723225 t.n.v. Antoniuskerk
giro 578054 t.n.v. Penn. Par. best.
Dominicuskerk
• bank 39.43.02.141 t.n.v. Jacobus,
Ludgerus, Salvator
• giro 492730 t.n.v. Josephkerk
• giro 1806002 t.n.v. Kerkbijdrage
Nicolaas Monica
• giro 9689125 t.n.v. St. Rafaëlkerk
Van diverse parochianen hebben
wij een belangrijke, geldelijke
bijdrage gekregen om dit blad
mogelijk te maken. Alle gulle gevers
van harte bedankt!
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Wereldwinkel Ludgerus:

Belangrijk werk, juist nu…
Tien jaar geleden is Sieny van Doren begonnen met een Wereldwinkel in de Jacobuskerk, met als
doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen in de derde wereld. Intussen begint
de armoede zich echter steeds meer ook dichter bij huis aan te dienen. Dat roept de vraag op: zijn
voedselbanken niet belangrijker?

- Door Hans Stahl In een “beschaafd” land zoals
Nederland toch genoemd mag
worden, groeit de armoede, waarbij
we de voedselbank als voorbeeld
kunnen noemen van de schrijnende
situatie waarin Nederland momenteel
verkeert. Veel mensen beseffen wel
dat het een schande is dat het in
Nederland nodig is om de armoede
op die manier te moeten bestrijden.
Maar toch mag je je afvragen of het
besef wel maatschappelijk breed
genoeg is doorgedrongen dat er
steeds meer mensen gebruik moeten
maken van de voedselbank, terwijl
er tegelijk miljarden naar de derde
wereldlanden gaan, zonder dat we
de werkelijke resultaten daarvan
mogen zien.
Misschien zou je een pas op de
plaats moeten maken door de
vele miljarden ontwikkelingsgeld te
investeren in de armoedebestrijding
in Nederland, waardoor de voedselbanken tot het verleden kunnen
gaan behoren. Daarna zouden
we ons volledig kunnen richten op
de verkoop van eerlijke producten
die waar ook ter wereld worden
geproduceerd. Maar is het niet
veel eerlijker om én-én te doen,
en zo te voorkomen dat we in
een concurrentiepositie komen te
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verkeren. Hierdoor immers krijgen
mensen gelijke kansen, waar ze
ook leven of vandaan komen.
Iedereen heeft immers recht op een
menswaardig bestaan, op
eten,
een veilig huis, gezondheidszorg,
onderwijs, werk...
Zolang
nog
niet
iedereen
hiervan is doordrongen willen de
Wereldwinkels, waaronder die van
de Jacobuskerk, zich inzetten om
een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van mensen in landen
die onze hulp nodig hebben. Dit
doen we door in de Wereldwinkel
producten te verkopen die hier
een bijdrage aan leveren. De
voedselbanken zijn belangrijk; de
Wereldwinkels – voor de allerarmsten
in de wereld – minstens net zo.
Doordat de Wereldwinkel wordt
gerund door vrijwilligers zijn er
geen personele kosten en komt
de opbrengst direct toe aan de
mensen die deze producten hebben
geproduceerd. Het gaat daarbij
om de verkoop van ambachtelijk
geproduceerde producten uit alle
mogelijke delen van de wereld, zoals
bijvoorbeeld kofﬁe, thee, chocolade,
suiker, kaarsen, muziekinstrumenten,
sierraden en handgemaakte kerst
stallen en kerstversieringen. Verder
wordt de winst die de Wereldwinkel

de
Ludgerusparochie
oplevert
geïnvesteerd
in
kleinschalige
projecten zoals de bouw van een
school, een gezondheidscentrum
of het slaan van een waterput
voor schoon water, dat nodig is als
drinkwater en voor het besproeien
van het landbouwgewas.
We nodigen u graag uit om kennis
te maken met de Wereldwinkel
Jacobus. Deze is gevestigd in de
Ludgerzaal van de Jacobuskerk,
prins Bernhardlaan 40 te Utrecht.
In de Jacobus- en de Nicolaas
Monicakerk wordt al uitsluitend
gebruik gemaakt van kofﬁe en
thee uit de Wereldwinkel. De
verwachting is dat deze kerken in
de toekomst meerdere producten
gaan afnemen. En misschien zijn
ook de andere kerken te inspireren
om te kiezen voor een van deze
producten, als ze dat niet al doen. Zo
niet, schroom dan niet om met ons
contact op te nemen.

Column

‘Als ik er niet verder mee kom,
mag ik dan weer aan de bel trekken?’
Op een dag belt ze mij. Ik
noem haar Corrie. Ze kent me
nog van jaren geleden. Het
was de tijd waarin haar vader
deelnam aan de maandelijkse
buurtmaaltijd. Maar hij takelde
af en overleed. Ik was er toen
bij, toen hij gecremeerd werd.
Daar kende Corrie me nog van.
Nu, jaren later, weet ze mijn
telefoonnummer via via te
achterhalen. Ik ben verrast dat
ze me nu weer belt. Ze vertelt
me dat ze zich op een dood
spoor voelt in haar leven, en niet
goed weet hoe daar mee om te
gaan. Doorpratend blijkt haar
verhaal steeds groter en ook
tragischer dan wat je via een
mobieltje kan bespreken. Dus
maken we een afspraak voor
een gesprek in het buurthuis.
Als we daar zo zitten zie ik
iemand voor me, die me
vertrouwt en graag van alles
vertellen wil. Flarden uit haar
leven, die ze zelf onrustig door
elkaar husselt. Het is verwarrend
voor me. Misschien ook wel voor
Corrie zelf. Maar het geeft niet,
voor mij. Ik laat haar vertellen
over haar rouw om de dood van
haar vader, maar ook haar pijn
om haar jeugd waarin alcohol
in huis van alles kapot maakte.
Het heeft haar schoolopleiding
verpest, en dus haar kansen op
passend betaald werk. Haar
gezondheid blijkt kwetsbaar,
Corrie vertelt over allerlei
lichamelijke klachten, pijn die
almaar niet over gaat.
Het gesprek doet goed. Corrie
wordt er rustiger van. Ik zelf ben

geraakt door deze vrouw die
te midden van alle ﬂarden van
haar leven verschijnt als een
verlangend, zoekend mens. We
maken een vervolgafspraak.
Dat doen we aansluitend aan
de lunch in het buurthuis. Want
Corrie gaf aan weinig andere
mensen in haar leven mee te
maken. En hier kan ze gewoon
aanschuiven aan tafel en soep
mee eten.

Een week later eet Corrie mee.
Grappig om de herkenning te
zien van twee andere vrouwen
die haar nog kennen van een
tijd geleden. Het samen eten
smaakt haar goed. Na aﬂoop
praten we verder. Hoe is het
nu? Het gesprek van de vorige
keer heeft van alles in beweging
gezet. Corrie vertelt me,dat ze
eigenlijk heel graag nog een
beroepsopleiding wil volgen.
Maar ze weet niet of dit van het
UWV mag. Voorheen heeft ze al
eens de kous op de kop gehad.
Ik vraag: hoe kan het nou dat
de arbeidsdeskundige jouw
streven om vooruit te komen zou
afkeuren? Corrie wikt en weegt
en besluit dan om het UWV
te bellen voor een afspraak.
Ik geef aan: ‘Als je wilt dat ik

met je mee ga, dan probeer
ik dat; dan zit je er hopelijk
wat steviger… Ik ben ervan
overtuigd dat je een passende
opleiding zou mogen doen…
probeer er maar een beetje
op te vertrouwen dat je op de
goede weg zit. ..’
Twee weken later krijg ik een
berichtje van Corrie. Ze schrijft:
‘Hoi Titus, ik wil je even vertellen,
dat ik vanochtend een heel leuk
telefoongesprek had met de
arbeidsdeskundige van UWV.
Heb een afspraak komende
maandag. Ik denk dat het wel
lukt om alleen te gaan. Ik laat
weten hoe het ging, okee? Als
ik er niet verder mee kom, mag
ik dan weer aan de bel trekken?
Alvast bedankt, groetjes, Corrie.’
Verhalen zoals deze geven
me hoop en geloof. Vanuit
de kwetsbaarheid van Corrie
ontstaat kracht, begin van
nieuw leven.
Titus Schlatmann,
Buurtpastor Rivierenwijk/
Kanaleneiland.

Advertentie

Oikocredit: armen werken zich uit de armoede
Oikocredit: investeren in betere verdeling
Oikocredit: menswaardigheid voorop
Oikocredit: voor duurzaamheid
Oikocredit: Geloven en doen
Oikocredit: transparante “bank voor de armen”
Meer info: www.oikocredit.nl of bel:
Frans Krikhaar 033-4691352 of
Sjoerd Zijlstra 055-5342255
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De duurzame kerk

G

Natuurlijk: op de daken van het Vaticaan staan zonnepanelen en de paus eet groenten uit een
biologische moestuin achter de Sint Pieter. Maar hoe duurzaam is de Kerk eigenlijk in haar leer?
- Door Lex Janssen, diaken -

Goed (en minder goed) gedrag is
denkbaar op allerlei terreinen van
het menselijk doen en laten. In de
Bijbel komen we in de tien geboden
daarover allerlei aanbevelingen
tegen. Die gaan niet alleen over het
gedrag van de mens tegenover God
(“dien geen andere goden”), maar
ook over het gedrag tussen
mensen onderling (“houd je
ouders in ere, pleeg geen
echtbreuk, verspreid geen
valse lasterpraat”). Of ze
gaan over eigendom en
werk (“steel niet; rust op
zondag uit en dan niet alleen
jijzelf maar ook je personeel
en je lastdieren”). Uit dat
laatste blijkt dat de mens al
in het begin van de Bijbel
niet alleen verantwoording
draagt tegenover andere mensen,
maar ook tegenover zijn vee, en - in
het verhaal van de Ark van Noach tegenover alle dieren.

Waardigheid
Wat
die
verantwoordelijkheid
behelst doordenkt de kerk vanuit
theologisch perspectief; de Kerk
geeft antwoorden op vragen op
allerlei maatschappelijk gebied en
geeft aan welke richting het kompas
van Gods Woord aanwijst. En dat
denken blijft niet steken in de tijd
dat os en ezel het vrachtvervoer
voor hun rekening namen. Ook de
moderne aspecten van het menselijk
samenleven worden onder de loep
genomen. Van medezeggenschap
in ondernemingen, ontwikkelings-
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samenwerking, tot (een rem op) het
ongebreidelde vrije markt denken
van onze tijd. De kerk helpt daarbij
met haar denkkracht en uitspraken.
Een uiting daarvan is dat de Kerk
leert dat eigendom een recht is dat
op de tweede plaats komt. Het recht
op leven is altijd belangrijker en komt
op de eerste plaats. Mgr Muskens,
destijds bisschop van Breda, gaf

hiervan jaren geleden een voorbeeld
met de uitspraak dat iemand die van
honger dreigde om te komen best
een brood mocht stelen.
Als het gaat om omgang met
ons leefmilieu, is het uitgangspunt
van de waardigheid van de
mens niet meer voldoende. Bij
milieuvraagstukken gaat het immers
om meer dan alleen de mens. Het
is dan goed naar de grondslagen
van de christelijke theologie terug
te gaan. Het klassieke katholieke
beeld is dat God zich openbaart in
Schrift en Traditie. Net zo klassiek is
het besef dat de schepping Gods
handtekening draagt. Dit samen
heeft gevolgen voor omgang met
het milieu. De aarde is immers aan
alle aardbewoners als woonplaats

geschonken, niet alleen aan de
mensen. Wij dragen derhalve een
grote verantwoordelijkheid.

Kyoto
Onze menselijke omgang met het
leefmilieu dient dan ook doortrokken
te zijn van dankbaarheid jegens
God die de wereld geschapen heeft
en het besef tot uiting te brengen
dat de aarde een collectief
goed is bedoeld voor alle
aardbewoners, niet alleen voor
die van vandaag maar ook voor
de komende generaties. Langs
deze lijnen leverde de paus
bijvoorbeeld een aanbeveling
bij de totstandkoming van het
wereldmilieuverdrag van Kyoto,
en pleit de Kerk vóór matigheid
en tegen het volgen van de
loutere consumptielogica. Over
water is het spreken van de
Kerk nog speciﬁeker. Water neemt
immers een speciale plaats in zowel
in de Schrift als in de liturgie. Ook
als waterdistributie door de private
sector plaatsvindt blijft het een
publiek goed, schrijft de paus aan
het wereldwaterforum, en: recht op
water is een mensenrecht.
Kortom: de kerk is geestelijk supporter
van alle mensen van goede wil
die zorg hebben om –en zich
willen inzetten voor– het natuurlijk
leefmilieu. Menselijke keuzes hebben
altijd een morele kant, ook als het
gaat om consumeren, handel,
en milieu. De sociale leer legt die
koppeling en kiest daarbij partij voor
duurzame verhoudingen. Simpelweg
omdat het Evangelie duurzaam is.

T
Christen Nu

De Herdertjesviering
in de Antoniuskerk

‘Ik wil wel Jezus zijn’, roept Rutger als ik hem vraag welke rol hij zou willen spelen in het Kerstspel
dat jaarlijks aan de vooravond van kerstmis door kinderen gespeeld wordt in de Antoniuskerk.
‘Maar dan moet je een baby’tje spelen!’, zeg ik hem. ‘Oh…’ Rutger heeft het Kerstspel verward
met het Paasspel, dat ook in deze kerk gespeeld wordt. ‘Doe dan maar koning, of Jozef.”
- Door Armand Heijnen -

Twaalf jaar geleden zochten
enkele ouders in de Antoniuskerk
naar een andere vorm om kerst
te vieren met de kinderen. “We
hadden
een
kinderkerstviering,
maar die werd matig bezocht”,
vertelt
initiatiefnemer
Jeroen
Kwaaitaal. Op 19 november 2000
werd onze jongste dochter geboren.
Een vriend van ons uit de Jozefkerk,
vroeg of zij het kindje Jezus kon zijn
in hun Herdertjesviering. Dat werd
een leuke happening en het bracht
ons op ideeën om in 2001 de eigen
kinderkerstviering anders aan te
gaan pakken.”
Inmiddels hebben al heel wat
baby’tjes op kerstavond in een tot
kribbe omgebouwde Maxi-Cosi
gelegen, waaronder ook Rutger,
zo’n 8 jaar geleden. Elk jaar bleek
er wel weer een baby’tje te zijn die
deze hoofdrol op zich kon nemen.
Rutger doet nog steeds mee, evenals
Matteo, die wel burgemeester wil
spelen, Meliana, die opteert voor de
rol van engeltje of Mirko die graag
herbergier wil zijn. Alle kinderen
die de viering bezoeken mogen
verkleed komen, als herdertje of
engeltje. De rollen worden gespeeld
door de kinderen die ook de
kindernevendiensten
bezoeken
die tijdens de adventsperiode elke

zondag worden gehouden.
En door kinderen uit de
Pniëlkerk.
‘We
werken
samen met de PKN-Pniëlkerk
uit Oog in Al. Zo maken we
er tegelijk een oecumenisch
feestje
van”,
vertelt
Jeroen. “We organiseren
die kerstviering voor alle
kinderen uit de buurt, ook al
omdat deze groep zelden in
de kerk komt. Zo slechten we een
beetje de drempel van de kerk.
Inmiddels komen er kinderen uit de
hele stad. Het loopt goed, denk ik,
omdat het theatraal is, er veel te
zien en te beleven valt, de kinderen
niet stijf en stil hoeven te blijven zitten
en we bekende liedjes zingen die ze
kunnen meezingen.”
Maar heeft het dan nog wel iets met
geloof te maken? Is het niet te veel
entertainment?
Jeroen: ‘Er wordt een kind geboren!
Dat op zich is al een wonder. En dat
in onze prachtige kerk. Die zit op
kerstavond inmiddels weer behoorlijk
vol. Als je met de Herdertjesvieiring
ervaart dat de kerk een ﬁjne plek
is, dan is het zaadje van het geloof
eigenlijk al gelegd en weet je de
kerk altijd weer te vinden.”
Hoewel de opzet van de viering in
de loop der jaren wat is aangepast,
is het basisidee hetzelfde gebleven:

kinderen spelen het kerstspel,
er is aandacht voor tempo en
verstaanbaarheid, het is feestelijk en
er mag gelachen worden. Jeroen
past het verhaal elk jaar weer
een beetje aan, frist de vorm op,
voegt er actualiteit aan toe. “De
komende herdertjesviering gaan we
waarschijnlijk experimenten met een
musicalelement: we gaan enkele
bekende popliedjes herschrijven
en inpassen in het kerstspel. Maar
de bekende kerstliedjes blijven
natuurlijk”.
Vind je het leuk om mee te doen?,
vraag ik Rutger. ‘Hartstikke leuk’,
zegt-ie. En dan racet hij weer weg,
op naar een volgend avontuur.
De

herdertjesviering

is

een

van

de

kinderactiviteiten in de Antoniuskerk. Alles
wat op dat gebied gebeurt, vind je op
facebook onder “Familievieringantonius”.
Meld je als vriend en blijf op de hoogte!

11

Vernieuwing van de Wereldkerk

Rome propageert Gods d

B

Terwijl Nederland zich druk maakte om een kabinetsformatie en een gevallen kickbokser,
vergaderden in Rome enkele honderden bisschoppen en een handjevol vrouwen over de
toekomst van de katholieke kerk. De bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie heeft
de Nederlandse kranten niet of nauwelijks gehaald. Ook de opening van het Jaar van het
Geloof, zowel in Rome als hier in Nederland, kreeg maar mondjesmaat aandacht.

- Door Stijn Fens -

Bisschoppensynodes zijn er sinds
het Tweede Vaticaans Concilie
dat vijftig jaar geleden in Rome
begon. De synode was ooit
bedoeld als een overlegorgaan
dat moest bewijzen dat de paus
niet in zijn eentje, maar met de
bisschoppen samen de kerk
bestuurt. Dat idee is helaas nooit
echt van de grond gekomen.
Meestal staat de uitkomst van
een
bisschoppensynode
al
van tevoren vast. Geruime tijd
voordat al die bisschoppen
vanuit de hele wereld naar
Rome komen, wordt er door
medewerkers van de paus een
werkdocument
geschreven.
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Verander dit een beetje, gooi hier
en daar een paar paragrafen
om en je hebt de conclusies al
voor je liggen.
Synode
over
de
nieuwe
evangelisatie
Dit was ook het geval bij de synode
over de nieuwe evangelisatie.
Na
drie
weken
samenzijn
kwamen de synodevaders met
maar liefst 58 aanbevelingen
over hoe de Kerk van Rome
denkt de afgedwaalde schapen
terug te kunnen laten keren in
de Moederschoot. Ze variëren
van voorstellen om de rol van
de parochie te versterken,
speciale aandacht te besteden
aan de jeugd en hertrouwd
gescheidenen met meer respect
te behandelen. Die laatste groep
wordt in de Kerk vaak aan zijn lot
overgelaten. Opvallend was dat
over de sociale media als middel
tot evangelisatie vrijwel niets
gezegd wordt. Toch wel een
beetje sneu.
Nu kan de paus met die 58
aanbevelingen en dus ook met
dat pleidooi voor die hertrouwd
gescheidenen, doen wat hij

wil. Hij kan de aanbevelingen
overnemen, terzijde leggen of
er eigen ideeën aan toevoegen
als hij over een jaar of twee met
zijn eigen eindverslag komt:
de postsynodale apostolische
exhortatie.
Europese vermoeidheid
De synode maakte zich ook
druk om de godsdienstvrijheid
die wereldwijd onder druk staat.
Met als gevolg dat steeds meer
christenen te lijden hebben
onder vervolgingen. Een van
de meer concrete voorstellen
die drie weken vergaderen
heeft opgeleverd is de wens
om een orgaan op te richten
van kardinalen en bisschoppen
om die godsdienstvrijheid te
propageren.
Als dit van de
grond komt, heeft de synode
wat opgeleverd, zo niet dan
dreigt de vergetelheid.
Synodes zijn echter vanwege
andere redenen wel degelijk
van belang. Het is bijvoorbeeld
een uitgelezen mogelijkheid
voor bisschoppen vanuit de
hele wereld om ervaringen uit
te wisselen. Als je wil weten of

ds dienstvrijheid

de Rooms-katholieke kerk een
wereldkerk is, raad ik je aan bij
een volgende synode een uurtje
voor aanvang van de zitting bij
de ingang van de synodezaal te
gaan staan. Langzaam stromen
de synodevaders toe. Afrikaanse
en Aziatische bisschoppen, vaak
gezellig samen in een busje.
De Europese en Amerikaanse
bisschoppen vaak alleen, te voet
of in een luxe auto. Ook ik heb er
deze keer weer gestaan. Mij viel
op dat de Europese bisschoppen
een vermoeide indruk maakten,
terwijl hun collega’s van het
Zuidelijk halfrond bijna niet
konden wachten om aan het
werk te gaan.
Scouting op talent
Verder is de bisschoppensynode
vaak een ideaal moment voor
talentscouting.
Zoals
jeugdtrainers van Ajax toernooien aflopen op zoek naar nieuw, jong
talent,
proberen
Vaticaankenners onder de synodevaders
de kerkleiders van de toekomst

te ontdekken. Dit keer vielen
twee bisschoppen op. Om te
beginnen Luis Antonio Tagle
(55), aartsbisschop van Manilla,
een van de grote talenten van
de kerk in Azië. Hij is populair
bij de media en de jeugd, twee
sectoren van de samenleving
waar de Kerk vaak moeilijk
aansluiting mee krijgt. Hij pleitte
op de synode voor een nederige
kerk die meer nadruk op stilte
legt.
De andere groeibriljant heet
John Olorunfemi Onaiyekan
en is aartsbischop van het
Nigeriaanse Abuja. Een boom
van een man die de synode
voorhield voorzichtig te zijn met
al te
gemakkelijke oordelen
over de islam. Niet alle moslims
over één kam scheren, was zijn
boodschap. (In Nigeria wordt de
positie van de Kerk bedreigd door
fundamentalistische moslims die
kerken in de brand steken en
christenen vermoorden.)
Beide bisschoppen zijn onlangs
door de paus tot kardinaal gecreëerd. Met name Onaiyekan
zou met zijn leeftijd, hij is 68, wel
eens hoge ogen kunnen gooien
bij een volgend conclaaf. En zo
levert deze synode dan toch
wat op: twee talenten die hun
debuut maken in het eerste
elftal van de Kerk.
Reorganisatie
Maar wil de synode werkelijk
impact krijgen in het leven van

de Kerk en van de wereld, dan
moet het geheel, vrees ik, toch
enigszins op de schop. Om te
beginnen meer vrouwen en
meer leken uitnodigen, zodat
katholieken wereldwijd meer
het idee krijgen dat er namens
hen daar in Rome gesproken
wordt. En een beetje meer
vrijmoedigheid bij de deelnemers
aan zo’n kerkvergadering zou
ook welkom zijn. Nu houden
de synodevaders en die paar
synodemoeders zich in het bijzijn
van de paus nog te veel in.
Dat is niet bevorderlijk voor een
vruchtbare discussie.
Butler vol vertrouwen
Eigenlijk was er te midden van
Rutte II en Badr Hadi wel degelijk
aandacht voor het Vaticaan.
Heel veel zelfs. Alleen niet zoals
men dat in Rome voor ogen
had. De butler van de paus
die dacht door vertrouwelijke
documenten naar
buiten te
brengen de Kerk te redden, won
het in de publiciteit dik van een
bisschoppensynode en een Jaar
vol Geloof. Ondanks het feit dat
zijn proces vlak voor het begin
van de synode was afgerond.
Dat zou Rome toch te denken
moeten geven.
Stijn Fens is Vaticaankenner en
parochiaan van de St. Ludgerusparochie in de Dominicuskerk.
U kunt hem volgen op:
www.vaticaankenner.nl
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St. Jacobuskerk
Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht
Telefoon: 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur
Mail: mail@rkzuilen.nl
Vieringen: zondag 11.00 uur; zaterdag
18.30 uur; 1e Vrijdagviering 10.30 uur

Gezamenlijke vieringen
In het Ludgerus Magazine van september bent u
geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen onze
gezamenlijke parochie. Er is daar gesproken over
de vorming van zgn. clusters. Een cluster is een
geheel van bij elkaar horende zaken of personen.
Op de website van het bisdom Rotterdam staat een
interessant document over clustervorming. Daar wordt
het gebruikt als instrument om tot één parochie te
komen.
Ons parochiebestuur heeft besloten tot drie clusters.
Als Jacobus gemeenschap vormen wij één van
die clusters samen met de Joseph en de NicolaasMonica. Om dit handen en voeten te geven heeft de
locatieraad van de Jacobus al een half jaar geleden
het idee gelanceerd om in 2013 in ieder geval enkele
zondagvieringen samen te gaan organiseren. Wij
weten te weinig van elkaar. Komen niet bij de ander
op de kofﬁe. Ons contact blijft beperkt tot een letterlijk
of ﬁguurlijk “gluren bij de buren”. Wij willen, zullen en
moeten een stap verder gaan. Anders blijft ieder in zijn
eigen isolement steken.
De pastoraatgroep heeft stappen ondernomen om
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aan dit proces van naar elkaar groeien van de lokale
geloofsgemeenschappen Nicolaas-Monica, Joseph
en Jacobus, gestalte te geven. In onderling overleg
is samen met Gerrit Jan Wersterveld, de pastor van
ons cluster, besloten tot drie gezamenlijke vieringen in
2013.
Op zondag 3 februari (11.00 uur) starten we met
een gezamenlijke viering in de Jacobuskerk.
De parochianen van de Nicolaas-Monica- en
Josephgemeenschap (maar natuurlijk ook de anderen
uit onze parochie en daarbuiten) zijn daarbij bijzonder
welkom. Op zondag 9 juni volgt dan een tweede
gezamenlijke viering in de Josephkerk. De laatste
van deze drie vieringen vindt plaats op zondag 10
november in de Nicolaas-Monica. In de roosters van
de diverse gemeenschappen wordt hier rekening mee
gehouden en zijn er geen vieringen op de zondagen
waarop men elders te gast is.
Het zal een spannende exercitie worden met vragen
als: hoe stel je de vieringen samen, wie werken
eraan mee, hoe kunnen we de koren gezamenlijk
laten optreden, wie dirigeert, hoe worden de
vervoersproblemen opgelost van mensen die slecht
ter been zijn. Kortom: een uitdaging, waarvan wij het
resultaat met vertrouwen tegemoet zien. De tijd van
alleen maar vergaderen en mooie plannen maken is
voorbij. Voor ons is dit concreet bouwen met mensen
aan een bestendige toekomst.
Fons Mathot, voorzitter locatieraad en Eric Nijst,
secretaris pastoraatgroep

Dankdankdank!
Lieve, beste mensen,
Wij zijn geroerd door alle lieve reacties, bloemen,
kaarten, mails en andere blijken van vreugde bij de
geboorte van onze dochter Tamar!
Tamar is wat klein geboren (2140 gram) maar
kerngezond en ze heeft haar reis in de wereld
tevreden aanvaard! Het is hartverwarmend om van
zoveel mensen lieve woorden te krijgen. Als maar een
fractie van alle mooie wensen uitkomt, kan haar geluk
niet op!
Hartelijke groeten,
Niels zan Zeben en Bernadette van Dijk.

St. Dominicuskerk
Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Telefoon: 030 – 293 52 45 | ma-vr : 9-12 uur
Mail: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl
Website: www.dominicuskerkutrecht.nl
Vieringen: zondag 10.00 uur ;
1e Vrijdagviering 10.00 uur

Advent
De advent staat bij ons in het teken van ’blijven
uitzien’. Ook al lijkt alles somber en uitzichtloos, we
durven erop vertrouwen, dat Gods heil naar ons
toekomt. Dat vieren wij op de zondagen om 10:00 uur
in de kerk en in de oecumenische vespervieringen in
de Dominicuskapel op woensdagavond om 19.00 uur,
samen met onze geloofsgenoten van de Pniëlkerk.
Laat je niet weerhouden door het donker, maar durf
het licht tegemoet te gaan. Tijdens de zondagse
kinderwoorddiensten in de advent leren we kinderen
dat wat we aan de minsten doen, we voor God doen.
Die lijn wordt doorgetrokken naar de familiekerstviering
op kerstavond. Voor uitgebreide informatie:
zie www.dominicuskerkutrecht.nl

Kerstvieringen

Op maandag 24 december 2012 is er om 19:00 een
familiekerstviering waarin we verhalen vertellen over
‘wijs zijn in Gods ogen’. We zingen liederen, bidden
en ontsteken kaarsen. Om 22:00 uur vieren we met
volwassenen de geboorte van Christus. Tijdens de
kerstnacht zingt Weerklank, tijdens de Hoogmis op
kerstochtend ons cantoreskwartet.

De dominicaanse traditie – De Nieuwe
Dominicus
De Dominicuskerk staat sinds haar inwijding in de

dominicaanse traditie. Dat betekent niet alleen
verkondiging met woorden, maar vooral ook met
daden. We proberen niet alleen oog te hebben voor
onze eigen gemeenschap, maar zoeken over onze
eigen grenzen heen overal naar sporen van God.
Jarenlang gingen paters dominicanen ons daarin
voor, maar de laatste jaren zijn dat steeds vaker leken,
onder wie enkele lekendominicanen.
Niet alleen vinden er in de Dominicus allerlei kerkelijke
activiteiten plaats, daarnaast biedt de kerk plaats
aan De Nieuwe Dominicus, waarin onze idealen
op een heel andere manier vorm krijgen. Een
van de doelstellingen van de in 2009 opgerichte
Stichting Vrienden van de Dominicus is om vanuit de
Dominicuskerk en haar bijgebouwen een programma
aan te bieden op het gebied van kunst & cultuur en
bezinning & spiritualiteit:
Ruimte voor rust en rumoer.
Deze naam verwijst naar de oorspronkelijke functie van
het gebouw als dominicaans stadsklooster. Midden
tussen en met de bewoners van Oog in Al gaven de
dominicanen op een nieuwe manier vorm aan een
leven van actie en contemplatie. Ondanks (en dankzij)
de secularisatie is er veel belangstelling voor religie
en spiritualiteit. Deze behoefte aan zingeving is vooral
gericht op persoonlijke beleving en groei. Tegelijkertijd
roept de individualisering bij velen de behoefte
op aan verbinding en gemeenschap. De Nieuwe
Dominicus brengt deze tendensen bij elkaar en stelt
op eigentijdse manieren vragen naar de wortels en de
betekenis van het bestaan aan de orde.
Via concerten, lezingen, meditatie, tentoonstellingen,
cursussen, Kenniscafé en andere activiteiten kunnen
mensen met verschillende achtergronden elkaar
ontmoeten, hun zorgen en nieuwsgierigheid delen,
nadenken over maatschappelijke ontwikkelingen, zich
laten raken, samen vieren of gewoon even stil zijn.
Meer informatie treft u aan op:
www.denieuwedominicus.nl. Voelt u zich
aangesproken en wilt u meedenken, meehelpen of
zelf iets organiseren, neem dan contact op met de
voorzitter van de Stichting Vrienden van de Dominicus,
Magda de Jong (tel. 06-51159690) of mail naar
info@denieuwedominicus.nl
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St. Antoniuskerk
Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht
Telefoon: 030 – 293 08 79
Mail: antoniusvanpadua@hotmail.com
Vieringen: zondag 10.00 uur; woensdag
19.00 uur vesper

Voedselbank
De kersttijd is bij uitstek een periode van gezelligheid
waarin genoten wordt van speciale lekkernijen of
bijzondere gerechten. Voor menige buurtgenoot
betekenen de feestdagen een extra zorg omdat
hij of zij amper de middelen heeft om het dagelijkse
voedsel te bekostigen, laat staan iets extra te
doen. Zij kunnen een beroep doen op hulp van
de voedselbank die wekelijks via De Wijkplaats in
Lombok voedselpakketten uitreikt aan meer dan
zestig huishoudens. Voor de aanvoer van het voedsel
is de Voedselbank afhankelijk van de landelijke
centrale, van winkeliers in de wijk en van giften
van particulieren. Tijdens de advent staat in de
Antoniuskerk een kist waarin houdbare producten
voor de Voedselbank kunnen worden afgegeven.
Daarmee helpt u anderen in deze dagen weer licht in
hun leven te zien.

Joods leerhuis
Op dinsdag 15 januari is
de tweede bijeenkomst
van het leerhuis dat
is voorbereid door de
werkgroep Kerk en Israël
van de Utrechtse stedelijke
Raad van Kerken. Dit
seizoen worden teksten
gelezen die betrekking
hebben op de Joodse
feestdagen. In januari staat
het boek Ruth centraal.
Inleider is mevrouw Tirza Middleton, lid van de Liberaaljoodse gemeente in Utrecht. De bijeenkomst vindt
plaats in de kofﬁekamer van het parochiecentrum
aan de Kanaalstraat en begint om 20 uur, inloop
vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, maar voor de
consumptie wordt Euro 2,- per persoon gevraagd.
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Groet Abou Coulibaly
Op zondag 11 november werd in de Antoniuskerk een
groet van Abou Coulibaly voorgelezen.
Abou woonde tot in de zomer in AZC in Oog
in Al in afwachting van een uitspraak van de
vreemdelingendienst. In deze periode hebben velen
hem leren kennen als bezoeker van de Antoniuskerk
en bij andere gelegenheden. Sinds juli zit Abou
gevangen in kamp Zeist. Hij dankt iedereen die hem
niet heeft vergeten voor de kaartjes die hem goed
doen. Hij hoopt dat het goed komt en dat God ons
zegent. Nog steeds is zijn adres Richelleweg 13, 3769
AZ Soesterberg. En elke eerste zondag van de maand
is er om 16.30 uur een wake bij de poort van het kamp
Zeist met hetzelfde adres
(Meer informatie www.pknzeistwest.nl).

Adventsproject kinderen
Zondag 2 december start het Adventsproject van de
Kindernevendienst. We gaan op de 4 zondagen voor
kerst ons voorbereiden op het kerstfeest. Zo leven we
toe naar de geboorte van Jezus. Het is het leukste als
je alle vier de zondagen erbij kunt zijn; dan kun je aan
het hele project meedoen. De zondagen zijn: 2, 9, 16
en 23 december. Het begint steeds om 10.00 uur, in
de kofﬁekamer van de Antoniuskerk. Op zondag 23
december gaan we na de kindernevendienst oefenen
voor de herdertjesviering (zie daarover het verhaal op
pag. 11).

St. Josephkerk
Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht
Telefoon: 030 – 271 93 93 ma, di, vr : 14-16 uur
Mail: draaiwegkerk@planet.nl
Vieringen: zondag 9.30 uur;
1e Vrijdagviering 10.00 uur

Kerst met kinderen

Jezus heeft gezegd: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’.
Dat kinderen graag op die uitnodiging ingaan blijkt
ieder jaar weer in de St. Josephkerk. Vorig jaar,
Kerstmis 2011, was de kerk vol met ruim 400 mensen,
kinderen en hun ouders. Het was ook een romantische
witte kerst met sneeuw. Rond de kerk daarom geen
ﬁetsen en buggy’s maar sleeën.
De Herdertjesviering in onze kerk is elk jaar weer een
groot succes. Ouders en kinderen zoeken net dat
beetje extra waardoor Kerstmis een ander feest wordt
dan alle andere feesten. En waar kun je dan beter
terecht dan in een mooie kerk met een warme en
hartelijke viering voor kinderen?
In de St. Josephkerk zijn we ruim twintig jaar geleden
heel eenvoudig begonnen. We zagen geen kinderen
meer in de kerk en jonge ouders ook nauwelijks.
Daarom gingen we een viering maken voor
grootouders en kleinkinderen. Dat sloeg aan. Nu is de
Herdertjesviering niet meer weg te denken uit de wijk.
Het is een viering geworden voor katholiek, protestant
en voor ieder die sfeer en symboliek zoekt met Kerst.
Toen er enkele jaren geleden een kerstmiddag werd
georganiseerd in en door het Griftpark, dachten we

dat er minder mensen zouden
komen. Maar het een sluit
het ander niet uit, zo blijkt. Elk
jaar meer belangstelling! Met
Kerst zoek je toch een kerk.
En de St. Josephkerk is voor
de beleving ‘een echte kerk’,
zeggen onze bezoekers.
De opzet van de viering
blijkt nog steeds te voldoen.
Een wat ouder kind leest
het kerstverhaal voor, terwijl
andere kinderen grote tekeningen bij het verhaal
laten zien. Daarna gaan alle kinderen, net als de drie
koningen, de ster achterna om het kindje te zoeken.
Elk jaar is er een echte baby. En als iedereen terug is
in de banken, eten we beschuit met muisjes. Er wordt
een collecte gehouden voor kinderen die het niet
zo goed hebben getroffen in het leven als wij. En
natuurlijk zingen we heel veel kerstliedjes.
Maandag 24 december, om 16.30 uur

Gregoriaans
De nieuwe gregoriaanse schola zingt op de vierde
zondag van de Advent (23 december) in de St.
Josephkerk. Aanvang van de viering is om 9.30 uur.
Er klinken gregoriaanse
gezangen die sinds
mensenheugenis
gezongen worden in
deze laatste dagen
voor Kerstmis.
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St. Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Telefoon: 030 – 261 12 52 ma-vr : 10-12 uur
Mail: secretariaat@sint-rafael.nl
Website: www.sint-rafael.nl
Vieringen: zondag 11.00 uur; zaterdag 19.00
uur; dinsdag 19.00 uur; donderdag 9.00 uur

Bijzondere vieringen
Soms heeft onze kerk, naast de reguliere vieringen,
een meer bijzondere viering. Zoals op zaterdag 29
september. De Indiase bisschop uit de provincie
Kerala, waar ook pastoor Paimpillil vandaan komt, was
op bezoek en heeft met nog enkele Indiase priesters
en diakens de eucharistie gevierd zoals gebruikelijk
binnen hun traditie. Prachtig en indrukwekkend. Foto’s
en korte ﬁlmpjes kunt u zien op onze website.

Onze kerstgroep
Sinds enkele jaren hebben we een grote kerstgroep,
nog net niet met levensgrote beelden. Deze hebben
we, met bijbehorende stal, gekregen van een
parochiaan die niet met name genoemd wilde
worden. De kerstgroep heeft enkele jaren in de kerk
gestaan, aan de zijkant, maar na een goed idee van
onze vorige pastoor Skiba wordt deze opgebouwd op
de vlonder hoog achter de wand op het priesterkoor,
en zo goed zichtbaar vanuit de gehele kerkruimte.
De laatste jaren is de groep uitgebreid met os, ezel,
kameel en schapen. We willen er nog graag herders
en schapen bij hebben, dus een mogelijk gebruik van
de opbrengst van oudejaarsdag.
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Oliebollen
Een traditie in onze kerk is een eucharistieviering op 1
januari, met na aﬂoop een receptie met oliebollen.
De oliebollen kwamen (gratis) van de familie Van
de Hoven die met hun Oliebollenkraam op het
Vredenburg stond. Toen de familie er mee stopte was
er een parochiaan die het bakken overnam.
Na de verbouwing van de kerkruimte kregen we de
beschikking over een grote keuken en konden de
oliebollen daar gebakken worden. Een nieuwe traditie
was geboren: op oudejaarsdag bollen bakken en
verkopen, met daarbij een minimarkt. Tijdens die markt
kan men een oliebol kopen met een gratis kopje kofﬁe
of thee, of tegen betaling met een glas Glühwein.
Oudejaarsdag van 10 tot 12 uur.
De opbrengst van het geheel wordt besteed aan
extra dingen voor de kerk. (uitbreiding kerststal,
planten). Voor de minimarkt is er nog ruimte voor leuke
spulletjes, dus heeft u overbodige en goed bruikbare
zaken, dan kunnen we deze altijd gebruiken.

Contactblad
Er is altijd een eigen contactblad geweest van
de kerk aan de Lichtenberchdreef. Dit blad werd
geheel in eigen beheer gemaakt, zowel inhoud als
vermenigvuldiging, en op de vouwwoensdagmorgens
door diverse vrijwilligers gevouwen en geniet. Een klein
legertje van vrijwilligers zorgde er daarna voor dat de
ruim tweeduizend exemplaren bij de mensen thuis
werden bezorgd.
Nu we een mooi en (voorlopig) zes keer per jaar
verschijnend Ludgerus Magazine hebben, is besloten
het eigen blad niet meer te maken, mede om te
voorkomen dat bezorgers iedere periode twee maal
langs hun adressen moeten. Bij deze willen we alle
mensen die door de jaren heen trouw hun portie
contactbladen hebben gevouwen en/of hebben
rondgebracht van harte bedanken. We hopen dat de
bezorgers bereid blijven het nieuwe blad te bezorgen.
En we zullen er aan werken alle betrokken mensen
voor een gezellige avond bijeen te krijgen in de nabije
toekomst.

St. Nicolaas-Monicakerk
Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Telefoon: 030 – 244 13 19 ma-vr : 9-12 uur
Mail: rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl
Vieringen: zondag 9.30 uur; 11.30 uur
Spaanstalig
woensdag 9.30 uur morgengebed

Oecumenisch Avondgebed Advent 2012
In de advent is er nog twee keer een avondgebed
met Schriftlezing en overweging, muziek en stilte.
De avondgebeden worden voorbereid door een
oecumenische werkgroep vanuit de wijkgemeente
Zuilen/Oranjekapel en drie locaties van de
Ludgerusparochie, te weten: Nicolaas-Monica, Joseph
en Jacobus. Zie Agendaberichten pagina 20.

Oudejaarsavond & Nieuwjaarstreffen
Na de oudejaarsviering op 31 december om 19.00
uur is er een gezellig samenzijn voor mensen die de
overgang van oud/nieuw graag samen willen vieren.
Er zijn oliebollen, appelﬂappen, een spelletje, een
verhaal, een hapje en een drankje. Kortom U komt
weer geweldig aan uw trekken en dat alles voor de
kleine bijdrage van € 8.00 te betalen aan de deur.
Mensen van de Joseph en de Spaanstalige Parochie
zijn welkom. Graag tijdig opgeven bij Penny, uiterlijk
22 december want er is maar een beperkt aantal
plaatsen. Als U vervoer nodig heeft kunt U dat ook
aangeven. Op woensdag 9 januari van 14.00 –16.00
uur is er in het Kerkcentrum een Nieuwjaarstreffen voor
de ouderen uit onze locatie. Als vanouds wordt er door
de bejaardenvereniging gezorgd voor een hapje, een
drankje, oliebollen, een verhaal etc.

Uit de pastoraatgroep
In de pastoraatsgroep hebben we onlangs kennis
gemaakt met Pastor Gerrit Jan Westerveld en pastor
Toos Beentjes. We hebben daarbij uitvoering stil
gestaan bij de samenwerking na het vertrek van Pastor
Van Kessel. Omdat Pastor Westerveld verantwoordelijk
is voor de diaconie en eerste aanspreekbare is voor
onze cluster met Jacobus en Joseph, is het voor
hem niet mogelijk om alle taken van zijn voorgangers
over te nemen. In het parochiecentrum heeft Pastor
Westerveld een eigen werkkamer en is dus buiten
het maandelijks overleg makkelijk bereikbaar. De
Spaanssprekende gemeenschap heeft een eigen
bezoekgroep opgericht en gaat kijken of ze in de
toekomst iemand kan vinden die de pastoraatgroep
komt versterken. De ochtendgebeden op woensdag
blijven gehandhaafd. Pastor Westerveld zal wel iedere
keer de liturgie leveren en ernaar streven om de
oecumene met de Oranjekapel door te laten gaan.
Het koor wordt gevraagd om zoveel mogelijk voor elke
viering zelf de bijpassende liederen te zoeken

De spaanstalige gemeenschap
Onze gemeenschap is erg divers, er zijn mensen die
al 40 jaar in Nederland zijn en er zijn mensen die sinds
kort in Nederland wonen. Onze gemeenschap wordt
steeds intercultureler. Er zijn nog steeds mensen die
als ‘gastarbeiders’ in Nederland kwamen, maar het
aantal Latijns Amerikaanse vrouwen/mannen die met
een Nederlander/Nederlandse getrouwd zijn, neemt
toe. Onze gemeenschap maakt dus een verjonging
door.

Voorstel nieuwe tijd voor de
zondagsvieringen
De locatieraad en pastoraatsgroep willen er voor
pleiten de viering op zondag niet meer om
9.30 uur maar om 10.00 uur te laten beginnen. Een
veelgehoorde wens. Pastores hebben bovendien
meer tijd om u te ontmoeten. Eventueel is er ook de
mogelijkheid hen na de viering nog even apart te
spreken. Doopvieringen in kleine kring kunnen ook
plaatsvinden, in ieder geval op zondagen waarop
geen Spaanstalige dienst volgt. Nadere info volgt.
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Agenda
berichten
Meer informatie over de activiteiten in agendaberichten kunt u altijd krijgen bij het centraal
secretariaat tel. 030 – 244 13 19 (ma-do 9-12 uur) of via mail secretariaat@sintludgerus.nl.

Av�nd���e��� �� A������j�

Op diverse plekken worden oecumenische
avondgebeden gehouden in verband met
Advent.
In de Nicolaas-Monicakerk om 19.30 uur op
12 dec. en 19 dec. (in samenwerking met
Jacobuskerk, Josephkerk en Oranjekapel).
In de Dominicuskerk om 19.00 uur op 12 dec.
en 19 dec. (in samenwerking met Protestantse
Gemeente Utrecht-West)

V����n��� �� ac���i��i��� r�n�
K�rs� �� Ou� �� N����

In onze kerken zijn op Kerstavond en op beide
Kerstdagen vele vieringen. Hieronder treft u een
overzicht aan (let ook op de aankondigingen in
Ludgerus Actueel):
Kinderkerstvieringen
16.30 uur Josephkerk
18.30 Jacobuskerk
19.00 uur Antoniuskerk
19.00 uur Dominicuskerk
Kerstnachtvieringen
21.00 uur Josephkerk
21.00 uur Nicolaas-Monicakerk
22.00 uur Antoniuskerk
22.00 uur Dominicuskerk
22.00 uur Jacobuskerk
22.00 uur Rafaelkerk
Oudejaarsdag
18.30 uur Bethelkerk Zuilen i.s.m. Jacobuskerk
19.00 uur Josephkerk
19.00 uur Nicolaas-Monicakerk
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K�rstc�n���

Zondag 16 december, 15.00-16.00 uur
De koren Weerklank en Otia en soliste Sonia
Heijmans zullen hun kerstrepertoire ten gehore
brengen, afgewisseld met bekende liederen die
iedereen kan en mag meezingen. Na aﬂoop
Glühwein.
Locatie: Dominicuskerk, ingang Händelstraat.
Gratis entree

Ou��ja�rsda� 31 �e������

In de Rafaelkerk is er op Oudejaarsdag de
traditionele minimarkt met overheerlijke, vers
gebakken oliebollen. Opbrengst gaat naar een
nader bekend te maken goed doel.
Tijd: 10 -12 uur; zie artikel op pagina 18.

Lud���u� ��n��r���� �� ��
Jo��������

Vanaf 31 oktober
zijn we gestart met
een kinderclub.
Het is bedoeld
voor de kinderen
van 7 t/m 12 jaar.
Wij komen twee
woensdagen per
maand samen. Dus zorg dat jij er bij bent. We
beginnen om 14.00 uur en het duurt tot 15.00 uur.
We lezen uit de Kinderbijbel, kijken in de kerk,
praten en doen een spelletje.
Je kunt gewoon aan de zijkant van de Joseph
kerk, Grave van Solmsstraat bij het hek met
bordje Secretariaat naar binnen lopen. Het is
in het parochiecentrum van de St. Joseph kerk

aan de Draaiweg 44, te Utrecht. Voor eventuele
vragen kun jij bellen of mailen naar Pastor George
Paimpillil: 030 - 2611551,
geopallil@ziggo.nl of Agnes Scheerboom:
030 - 2290575, ascheerboom@hotmail.com
(begeleidster van Ludgerus kinderclub). De
eerstvolgende middagen zijn: 12 december, 9 en
23 januari.

C���l�v�n��� �� �� Raf�������

De chillavond is een maandelijkse avond voor
jongeren (15-25 jaar) waarbij ontmoeting en
geloof centraal staat. Op de avond zelf is het de
bedoeling dat er een mix ontstaat tussen geloof
en ontspanning.
Het programma is elke avond anders, maar
als basis wordt de gezamenlijke viering (in de
Rafaelkerk om 19:00 uur) aangehouden, met
daarna activiteiten waarbij geloof en ontspanning
tot uiting kunnen komen. De avond eindigt
ofﬁcieel om 23:00 uur.
De eerstvolgende avonden zijn op zaterdag 15
december, 19 januari en 16 februari.
Inlichtingen bij Annemarie Scheerboom , mail:
scheerboom@hotmail.com.

B����l��r�u� wa���� �r����� ���
��l�n������ r�� ������

In de Antoniuskerk wordt het komende seizoen
iedere 2e woensdag van de maand van 15.30
uur tot 17.30 uur een cursus georganiseerd waarin
bijbelse verhalen gelezen worden waarin vrouwen
een belangrijke rol spelen. Onder leiding van Yosé
Höhne-Sparborth zal gezocht worden naar een
nieuwe betekenis van deze verhalen.
Eerstkomende middagen: woensdag 12
december 2012, 9 januari, 13 februari en 13 maart
2013. Vrouwen én mannen worden van harte
uitgenodigd voor deze cursus.

C�r�u� G�l�of�����j���i�
Jac��u�����

��

��

Deze cursus is reeds gestart
maar u kunt nog aansluiten als u
dat wilt. De cursus wordt geleid
door pater Elias op de volgende
woensdagen op: 23 januari, 27
februari, 20 maart en 24 april.
Steeds van 19.30 uur tot 21.30
uur, in de Ludgerzaal van de

Jacobuskerk (Zuilen), ingang Adriaan Mulderstraat
73. U kunt zich opgeven bij het centraal
secretariaat, Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
030-2441319 of via mail
secretariaat@sintludgerus.nl of bij uw lokale
secretariaat onder vermelding van naam,
telefoonnummer en evt. e-mail.

G�l���� N� ��r���p� �i�� �� �e�
Luca��v�n�����

Wil jij beter bekend worden
met de Bijbel, en steun voor
je geloof vinden in gesprek
met medegelovigen? Dan
staat Geloven Nu voor
jou klaar. Vanaf nu tot de
zomervakantie lezen we het
Lucasevangelie samen. De
lezingen sluiten nauw aan
bij de komende liturgische
seizoenen (Advent, Kerst, Vasten, Pasen), en in
zijn geheel is het Lucasevangelie een boeiende
leerschool voor discipelschap.
Iedereen is van harte welkom bij de komende
bijeenkomsten, van 20.00 tot 21.30 in de pastorie
van de Rafaelkerk. Op woensdagen 20.00 uur:
19 december (hfdst. 2), 23 januari (hfdst. 3); 27
februari (hfdst. 4)
Vragen? Neem contact op met Tim Schilling:
timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl.

E�rs�� C�m����� 2013

Om de krachten binnen de Ludgerus zoveel
mogelijk te bundelen is er besloten dat de
Eerste Communie in 1 groep voor de hele
Ludgerusparochie zal plaatsvinden.
Alle kinderen uit groep 4 en 5 in de
Ludgerusparochie worden
van harte uitgenodigd
voor de viering van zijn/
haar Eerste Communie
op zondag 21 april 2013.
(Als kinderen ouder zijn
kunnen ze na overleg ook
meedoen).
We volgen het project;
“Brood voor onderweg.”
Dit hebben we ook in
voorafgaande jaren met
veel plezier uitgevoerd.
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Het verhaal van Pasen, in joodse en christelijke
traditie, zit in de inhoud verwerkt. Palmpasen
en het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn
vrienden, zijn een belangrijk onderdeel. De
afsluiting is de Eerste Communie.
Kinderen en ouders gaan samen op weg.
Ouders werken mee aan de vormgeving en
uitvoering. Dit alles geschiedt met steun van de
pastoraatsgroep en pastoor George Paimpillil.
Op vrijdagmiddag om 15.30 uur worden voor de
kinderen ongeveer 10 bijeenkomsten gepland.
Daarin wordt met de kinderen aan de hand van
het project gesproken en inhoud gegeven aan
geloven, het brood delen, en alles wat daarbij
komt kijken. De kinderen beginnen op vrijdag 25
januari. De eerste ouderavond is donderdag 24
januari om 20.00 uur. Over de andere data krijgt
u nog bericht.
Als u uw kind wilt opgeven voor de communie,
kan dat bij uw lokale secretariaat. Meer
informatie kunt u ook krijgen van Ank Rinzema

van de Dominicuskerk. U kunt haar bereiken via
het secretariaat van de Dominicuskerk, telefoon
2935245 ( 9-12 uur) op of per email
secretariaat@dominicuskerk.nl . De uiterste
inschrijfdatum is 7 januari 2013.
Meer informatie zal ook t.z.t. te vinden zijn op de
website www.sintludgerus.nl.

L�n������� ac���i��i���

Aktie Kerkbalans : 13-27 januari 2013
Week van het gebed: 20-27 januari 2013. Thema
“Wandelen met God”.

Sp�ns���� Lud���u� Mag�����

Van diverse parochianen hebben wij een
belangrijke, geldelijke bijdrage gekregen om dit
blad mogelijk te maken. Alle gulle gevers van
harte bedankt!

Ludgerus berichten
- Door Nol van Beek Wijzigingen in het pastoresteam

In goed overleg met het bisdom en hemzelf is
besloten dat pater Elias per 1 november 2012 zijn
taken bij de Ludgerusparochie zal beëindigen. Hij
had een 50% aanstelling. Hij blijft wel de cursus
Geloofsbelijdenis doen in de Jacobuskerk en
zal nog regelmatig voorgaan in de Rafaelkerk.
Wij bedanken pater Elias voor zijn werk in onze
parochie.
Met ingang van het nieuwe jaar verliest het
pastorale team van de Ludgerusparochie een
full-time pastor door het vertrek van pastor Peter
van Kessel.
Het is op dit moment niet zeker of deze twee
plaatsen zullen worden opgevuld. De overige
pastores moeten hun taken daarom opnieuw
verdelen. In de nieuwe opzet wordt met ingang
van 1 januari 2013 pastor Gerrit Jan Westerveld
eerst-aanspreekbare pastor voor de locaties in
de cluster Zuilen (Jacobuskerk), Ondiep (NicolaasMonica) en Tuinwijk (Josephkerk). Pastoor George
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Paimpillil wordt eerst-aanspreekbare pastor in
de cluster Lombok (Antoniuskerk) en Oog in Al
(Dominicuskerk). Door het vertrek van pater Elias
zal George Paimpillil ook eerst-aanspreekbare
pastor blijven in de Rafaëlkerk.

Samenwerking binnen onze parochie

U heeft er al eerder over kunnen lezen: de zgn.
clusters in onze parochie. Er is al een start mee
gemaakt maar op 1 januari 2013 gaan we er
ofﬁcieel mee beginnen. Het is de bedoeling dat
locaties nauwer samen gaan werken op gebied
van pastoraatsgroepen en het roosteren van
vieringen om zodoende de krachten te bundelen
en het ook voor onze twee overgebleven pastores
efﬁciënter te laten werken. De gevormde clusters
zijn als volgt samengesteld:
1. Antoniuskerk en Dominicuskerk (pastoor
George Paimpillil) en 2. Jacobuskerk, Josephkerk
en Nicolaas-Monicakerk (pastor Gerrit Jan
Westerveld). De Rafael (pastoor George
Paimpillil) blijft als eucharistisch centrum van onze
parochie fungeren en zal uiteraard ook gewoon

meedoen aan Ludgerusbrede activiteiten.
Achter de cluster staat de naam van de eerst
aanspreekbare pastor. Met vragen kunt u bij hem
terecht maar u kunt ook altijd contact opnemen
met het centraal secretariaat.

Pauselijke Onderscheiding voor vrijwilliger/
kerkmusicus en zorgpastor Jos Hettinga

Museum Catharijneconvent

Half november opende in
Museum Het Catharijneconvent
de expositie ‘Ontsnapt aan
de Beeldenstorm’. Deze toont
middeleeuwse beelden van
hout, steen en pijpaarde uit
eigen collectie en uit binnen- en buitenlandse
verzamelingen. De selectie geeft een beeld van
de schoonheid van de Utrechtse beeldhouwkunst
van het einde van de vijftiende en de vroege
zestiende eeuw. Vooral de langdurige bouw
van de Domkerk, maar ook de talloze andere
kerken en kloosters, waren van groot belang
voor de ontwikkeling van de beeldhouwkunst
in de stad. In de tweede helft van de zestiende
eeuw keert het tij en razen er verschillende
beeldenstormen door de Domstad. Kerken
en kloosters worden geplunderd en vernield,
beelden kapotgeslagen. Bovendien wordt de

Advertentie

Adventsactie in de Rafaëlkerk voor Terres des Hommes:
“Bescherm kinderen Cambodja tegen uitbuiting.”

Jos Hettinga kreeg op 11 november na een
feestelijke eucharistie rond Sint Maarten door
vice-voorzitter Hans Heijs van de Utrechtse
Martinus Parochie de versierselen opgespeld die
bij de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontiﬁce
horen. Zijn Heiligheid Paus Benedictus XVI heeft
hem die toegekend vanwege zijn verdiensten
voor de kerkmuziek in Nederland en Vlaanderen,
zijn 40-jarige vrijwilligerswerk als dirigent van
diverse koren in de Martinus Parochie en de
methode die hij als pastor van het Utrechtse
verpleeghuis Rosendael ontwikkelde om via
religieuze afbeeldingen communicatie tot stand
te brengen met dementerende en afatische
patiënten. Een beduusde Jos Hettinga zei
over de pauselijke onderscheiding dat die als
een ‘complete verrassing’ kwam. Want een
week eerder ontving hij uit handen van de
Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen ook al de
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

uitoefening van de katholieke eredienst in de
stad verboden en gaat Utrecht ofﬁcieel over tot
de Reformatie. Veel leegstaande en ongebruikte
kerken en kloostergebouwen worden gesloopt.
De tentoonstelling, die tot 24 februari is te
bezichtigen, laat ruim 90 objecten zien die deze
razernij hebben overleefd.
Zin in kerst
Voorts staat het museum vanaf 11 december
tot 13 januari weer in het teken van Kerst. Hoe
verliep de reis van Jozef en Maria op weg naar
Bethlehem? Wie is wie in de stal? Luister met
de hele familie naar het kerstverhaal dat wordt
voorgelezen door bekende Nederlanders.
Bewonder ook de unieke collectie kerststallen,
met als hoogtepunt de beroemde Napolitaanse
kerststal. Dit jaar uitgebreid met maar liefst 29
nieuwe ﬁguren. Zo krijgt je vanzelf Zin in Kerst!
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De ﬂuit van de Herdersjongen
-Een Kerstsprookje uit Noorwegen-

Taco, de herdersjongen, liep tussen de heuvels bij Bethlehem op
zoek naar één van zijn schapen. Hij had een strenge baas die hem
zou straffen als hij er achter kwam dat er een schaap ontbrak, dat
wist Taco wel. Opeens werd hij echter uit zijn gepeins losgerukt. De
nacht werd zo licht als de dag en in de hemel verschenen tientallen
engelen die een prachtig lied zongen. Taco schrok ervan en wilde
ervandoor gaan. Maar een engel ging voor hem staan en zei: ‘Maak
je geen zorgen om het schaap. Zojuist is onze Redder geboren. Ga
gauw naar beneden, naar Bethlehem. Het is nu veel belangrijker dat
je een kind vindt dat in een kribbe ligt, dan dat je je schaap vindt.‛
‘Onze Redder‛, zei Taco. ‘Als dat echt zo is, dan kan ik er toch niet heen
zonder cadeautje?‛
‘Hier‛, zei de engel. ‘Neem deze ﬂuit en speel erop voor het kind, dat
zal het mooi vinden.‛ Taco, die nooit ﬂuit had leren spelen, zette het
instrument toch aan zijn lippen. Ze leek wel als vanzelf te spelen. Zeven
tonen kwamen eruit. Blij holde Taco de berg af, maar hij ging zo hard,
dat hij struikelde en viel. Een niet al te mooie vloek ontglipte aan zijn

mond. Toen hij daarna de ﬂuit weer wilde uitproberen, had die nog maar
zes tonen. Eentje was er verloren gegaan. Taco vervolgde zijn weg,
totdat opeens een grommende wolf voor hem stond, met glinsterende
tanden, klaar om toe te happen. ‘Wegwezen‛, riep Taco woedend tegen
het dier dat al vaker zijn schapen had bedreigd. En hij gooide de ﬂuit
naar de wolf. Toen hij die daarna opraapte, was er weer een toon
minder.
De herdersjongen kwam nu bij de plaats waar zijn kudde stond te
grazen, keurig binnen een omheining. Maar één schaap probeerde te
ontsnappen. Om dat weer terug te drijven smeet Taco met wat hij
toevallig in handen had: inderdaad, de ﬂuit, die daarna weer een toon
minder had. Er waren er nu nog maar vier. De andere herders, die hun
kuddes ook op die plek lieten grazen, waren weg. Taco wist natuurlijk
niet dat zij ook op zoek waren gegaan naar het kindje. Hij dacht dat
ze vast weer biertjes zaten te drinken en dat hij als jongste de wacht
moest houden. Boos schopte hij tegen een steen, waarbij de ﬂuit uit
zijn broekzak viel. Toen hij haar opraapte, waren er nog maar drie
tonen over.
En verder trok Taco, richting Bethlehem. Bij de stadspoort trof hij een
groepje kwajongens aan, die hem zijn ﬂuit probeerden af te pakken.
Er werd gevochten, en Taco beet fel van zich af. Hij raakte de ﬂuit
niet kwijt, maar wel nog een toon. Eindelijk stond hij voor de stal met
in de voederbak het kindje. Nog voor Taco een stap naar binnen had
kunnen zetten, viel hem een luid keffende hond aan, die hij met zijn
ﬂuit van zich af probeerde te slaan. En daarmee verdween ook de eenna-laatste toon.
Zo stond hij daar nu, bang om naar binnen te gaan omdat hij, na deze
tocht, toch nog geen cadeautje voor het baby‛tje had. Taco schaamde
zich, maar de moeder van het kind wenkte hem naar binnen. Aarzelend
ging Taco naar de kribbe, en speelde op zijn ﬂuit de enig overgebleven
toon. En die klonk prachtig! Iedereen luisterde heel aandachtig: Maria,
Jozef, de os en de ezel, de herders en de schapen. Het Kerstkind greep
blij naar de ﬂuit, en op hetzelfde moment waren de zeven tonen weer
terug en speelde Taco alsof hij zijn hele leven niet anders had gedaan.
En zo kan er in onze zoektocht naar de Redder veel verloren gaan, maar
komt alles weer goed als we Hem maar willen vinden.
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