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Het parochiebestuur 
Herman Woorts (voorzitter) 
Robert Stok (secretaris) 
Joop Schwartz (personeelszaken) 
Bert Vermeulen (gebouwen beheer)
2 Vacatures    

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

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

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

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

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

Mededelingen, berichten, copy of andere bijdragen voor Ludgerus 
Magazine zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom 
niet ze te versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, 
zo’n 150 woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer 
dan 450 woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan 
s.v.p. eerst even contact op met het secretariaat: 030 – 244 13 19.
Het volgende nummer van Ludgerus Magazine verschijnt 
op 1september. Copy hiervoor moet op 10 augustus bij het 
secretariaat zijn aangeleverd. Houdt u er rekening mee dat dit in 
de vakantieperiode valt?

Colofon
Het Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie 
van St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per 
jaar.
Interim Hoofd- en eindredactie:  Armand Heijnen
Redactie: Nol van Beek, Armand Heijnen
Tekstbijdragen: Nol van Beek, Stijn Fens, Werend Grif-
fioen, Erik Jan Grunveld, Heleen Heidinga, Gerrit Jan 
Westerveld
Traffic:  Nol van Beek
Vormgeving:  Marijke Herber
Druk:  Van Horssen OJ Service BV
Oplage: 3900
Contactadres:
Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie
Advertenties:
Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie over prijzen 
en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het centraal 
secretariaat

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

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

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

St. Josephkerk
Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht; 030 – 271 93 93 | di-za: 14-16 uur|draaiwegkerk@planet.nl 

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

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

Johannes vertelt dat de leerlingen van Jezus zich na Zijn begrafenis hebben 
opgesloten. Alles is hun uit handen geslagen en ze zijn bang dat hun zal 
overkomen wat met de Meester is gebeurd.
Johannes ziet tot zijn verrassing en blijdschap dat hun gesloten deuren de 
verrezen Heer niet  weerhouden. Hij komt naar hen toe en staat midden 
in de zaal waar ze bij elkaar zijn gekropen. Zij zien dat zijn dood Jezus niet 
heeft kleingekregen;  Hij heeft aan zeggingskracht niets  ingeboet. In een 
omgeving vol angst en geweld, hoort Johannes Jezus zijn groet uitspreken: 
vrede.
Hij herhaalt die wens nog eens uitdrukkelijk en geeft zijn leerlingen de 
opdracht door die Hij van God, de Vader, heeft ontvangen. Zij  worden, als Zijn erfgenamen,  geroepen 
te getuigen van het Koninkrijk van God. Op dat moment blaast Hij over de leerlingen en ontvangen zij 
de Geest, een nieuwe bezieling (Johannes 20).
Het boek over de handelingen van de apostelen kan je lezen als het vervolg op deze gebeurtenissen. 
Jezus’  leerlingen,  die zich in Jeruzalem verborgen hielden, komen op Pinksterdag tevoorschijn. 
Ze spreken er vrijuit met iedereen die naar hen wil luisteren. Hun taal is zo verstaanbaar dat ook 
vreemdelingen, pelgrims die voor het feest naar Jeruzalem zijn gekomen, begrijpen wat deze mannen 
vertellen over God. Op Pinksterdag begint in Jeruzalem een wereldwijde beweging van getuigen van 
Gods liefde voor mensen. Op de eerste dag treden velen toe het gezelschap van Jezus’ leerlingen, de 
kerk.

Je leest deze verhalen misschien met jaloezie vanwege het enthousiasme dat je er in voelt tintelen en 
bruisen. Dit Pinksterverhaal staat haaks op wat vaak bij ons aan de hand is. Op veel plaatsen vind je 
gesloten deuren. Menige parochie is een uitgebluste boel, waar niemand weet hoe het verder moet. De 
Geest is er ver te zoeken.
We weten ook dat de Geest zich niet laat dwingen; Hij waait waar Hij wil (Johannes 3:8). De Geest greep 
in Israël mensen aan die gaan profeteren in Gods naam; Hij vervulde Jezus die een zegen is voor mensen 
die geen helper hebben.
Wellicht herinneren wij ons ook hoe het bij de leerlingen van Jezus ging, na Zijn verscheiden in Jeruzalem. 

Hoe ze biddend bij elkaar kwamen, bij wijze van spreken met lege handen. In de  
leegte kwam de Geest. Lukt het ons stil te worden en durven we te erkennen dat we 
met lege handen staan; niet wetend welke kant we op moeten? Een oud kerklied bidt 
tot de Geest: “Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is 
gewond. Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart en leid wie zelf de 
weg niet vond.”  

Ik wens ons wijsheid en geloof in de kracht van de Geest. 
 Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker 
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Telefoon: 06-29065822 
Mail       : info@pianoplayerutrecht.nl

www.pianoplayerutrecht.nl

Nol van Beek is een ervaren pianist met 
een zeer brede muzikale belangstelling.

Waar mensen in een informele sfeer bijeen 
zijn zorgt hij voor onderhoudende en 

muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek

Scan deze QR code
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Het Groot Utrechts Kerkdictee vindt plaats op vrijdagavond 19 juni 
in de Domkerk. Het maakt deel uit van het openingsprogramma 
van Kerkennacht Utrecht en sluit aan bij de festiviteiten rondom 
de Grand Départ van de Tour de France. De avond wordt feestelijk 
geopend door oud-premier Dries van Agt, gekend wielerliefhebber en 
taalminnaar. Om 19.00 uur start het dictee.  Presentator is tv-journalist 
Cees Grimbergen. Om 20.30 uur beklimt een bekende Nederlander de 
preekstoel om de Preek van de Leek af te steken. Om 21.30 uur neemt 
Cees Grimbergen het weer over. Dan volgt de plenaire bespreking 
van het dictee en de bekendmaking van de winnaar. Op zaterdag 
20 juni openen verschillende kerken hun deuren voor de Kerkennacht 
zelf.

Het dictee biedt plaats aan 100 
deelnemers. Twintig plaatsen zijn 
gereserveerd voor scholieren, twintig 
voor prominenten. De winnaar gaat 
naar huis met de wisseltrofee, een 
beeldje van de prediker pater Jan 
Brugman. Ruben van Gogh, lid van 
het Utrechts Dichtersgilde, is de 
schrijver van dit eerste Groot Utrechts 
Kerkdictee. Naast de vertrouwde 
spellingvalkuilen verwerkt hij tal van 
bijbelse en kerkelijke begrippen die 
tot de taalschat van het Nederlands 
behoren. Met het oog op degelijk-
heid en arbitrage bij twijfelgevallen 
treedt een  jury aan: Jaap de Berg, 
taalcolumnist dagblad Trouw, Tiny 
Uijttewaal, neerlandica en rector 
Bonifatiuscollege, Anja van Leusden 
uitgever bij Uitgeverij Verloren en 
notaris Erik Kerpen. Prof. dr. Anneke 
Neijt (Radboud Universiteit Nijmegen) 
treedt op als adviseur. 

Correctiepeloton 
De Initiatiefgroep Groot Utrechts 
Kerkdictee is bezig een correctie-
peloton van zo’n 25 taaldocenten 
samen te stellen. Sietske Gerritsen, 
lid van de initiatiefgroep, benadert 
collega’s bij de Utrechtse scholen 
om de rode pen ook eens over het 
kerkdictee te laten gaan. Voor tips 
of aanmeldingen: sietske.gerritsen@
gmail.com 

Het Groot Utrechts Kerkdictee is 
een initiatief van de drie Utrechtse 
kerkbladen Kerk in de Stad, Ludgerus 
Magazine en Martinus Magazine. 
Samen tellen ze ongeveer 15.000 
lezers. 
De kosterij van de Domkerk onder 
leiding van Toos van Rijn ontzorgt 
de initiatiefgroep royaal door het 
beschikbaar stellen van meubilair 
en extra ruimte voor de jury en het 
correctiepeloton. 
Het Groot Utrechts Kerkdictee 
is mogelijk gemaakt dankzij de 
vrijwillige en vriendschappelijke inzet 
van velen. Daarnaast voorzagen 
enkele fondsen in de nodige 
subsidies: het Kf Heinfonds, de 
Vermeer Brauckmannstichting en het 
Provinciaal Utrechts Genootschap 
voor kunsten en wetenschappen. 
Tenslotte ontvingen we van kerken, 
kloosterorden en particulieren enkele 
royale giften.

Vrijwilligers gezocht 
De avond zal een geschatte 
publiekstoeloop hebben van 600 
mensen.  Om alles in goede banen 
te leiden zoekt de organisatie 
gastheren en -dames die tijdens de 
dicteeavond mensen de weg wijzen, 
die optreden als registratieploeg 
om binnen een half uur de 
wedstrijddeelnemers als ‘aanwezig’ 

te noteren en pen en papier uit 
te reiken. Na de borrel moet er 
opgeruimd worden. Voorafgaand 
aan het dictee is er een instructie 
en kennismakingsbijeenkomst. 
Aanmelden kan bij coördinator 
Werend Griffioen (werendgriffioen@
gmail.com of 030-273 24 36) of bij het 
secretariaat (zie hieronder)

Dicteetestjes: 
www.facebook.com/kerkennachtutrecht 
daagt u regelmatig met spellingstestjes 
uit. 
Meedoen? Aanmelden kerkdictee@
gmail.com. Deelnemersbijdrage: 10 euro.
Secretariaat van het Groot Utrechts 
Kerkdictee: Nol van Beek, Boerhaaveplein 
199 3552 CT Utrecht - T 030 – 244 13 19; 
secretariaat@sintludgerus.nl 

Auteur van het dictee, Ruben van Gogh
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Column

Verhalen uit de buurt
Een God van liefde?

Barbara uitvaartverzorging   Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht   Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten   T 030 296 66 66   E info@barbarauitvaart.nl   W www.barbarauitvaart.nl

Maak nu alvast kennis met Barbara.
Waarom wachten tot het laatste moment?

Dat het moment van afscheid een keer komt, staat vast. Voor ieder persoon. Hoe dat moment eruit mag 
komen te zien, kan op allerlei manieren worden ingekleurd. Het lijkt vaak ‘zo ver weg’. Toch kan het verlichting 
geven, om uw persoonlijke wensen nu alvast kenbaar te maken. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten. 

Barbara uitvaartverzorging werkt sinds 1955 aan het waarmaken van de persoonlijke wensen van allerlei 
mensen. Zodat ieder afscheid even uniek en bijzonder wordt, als de persoon zelf. Wilt u alvast van 
gedachten wisselen over úw persoonlijke afscheidswensen? Kom dan langs in Utrecht of Vleuten en maak 
kennis met de mensen en de mogelijkheden van Barbara uitvaartverzorging. Bel (030) 296 66 66, of kijk 
op www.barbarauitvaart.nl

146-017-01 BAR Adv Lud 170x110.indd   1 06/03/14   12:04

Hangend tegen de tennistafel in de 
speeltuin staan we te praten. Hij is ziek 
en daardoor plotseling erg beperkt. Altijd 
heeft hij hard gewerkt en daarnaast ook 
nog veel vrijwilligerswerk gedaan. Dat 
kan nu niet meer, en dat is een groot 
verdriet. ´En dan vraag ik me af hè, wat 
moet ik hier nu van leren?’ zegt hij. 
‘Moet je hier iets van leren dan?’, vraag 
ik. ‘Ja, ik geloof wel in zo’n God,’ zegt hij. 
‘Maar ik kan hier helemaal niks mee. Ik 
geloof ook in een God van liefde’ zegt hij 
er meteen bij. ‘Dat was ook zo toen een 
dierbare van mij jong stierf, zomaar. Toen 
was ik zo boos. Ik schiet er nog vol van.’
‘Maar een liefdevolle God, zeg je, zou 
die jou zo’n wrede les geven omdat je 
wat te leren hebt?’ ‘En wat leer je er dan 
van?’ ‘Ik wéet het niet,’ zegt hij, ‘ik leer er 
helemaal niks van.’  We zijn stil en kijken 
naar de lucht.

Dan vraag ik hem naar een verhaal uit de 
bijbel wat hem misschien erg aanspreekt, 
of waar hij iets mee heeft. Om vanuit 
dat verhaal te ontdekken hoe zijn eigen 
verhaal daar naast ligt. Dat kan hij me 
niet vertellen. ‘Ik ben het helemaal kwijt,’ 
zegt hij.
We praten over hoe moeilijk het is om 
het gevoel te hebben dat je nergens 
meer goed voor bent, om je niet meer 
van waarde te voelen. En dat dat niet 
alleen over je lijf gaat, maar dat het in 
je koppie plotseling ook niet meer goed 
zit. Dat blijkt nog veel moeilijker dan dat 
lijf. We hebben het over de psalmen, 
die vol staan met mensen die God 
aanklagen in wanhoop, in boosheid, 
in verdriet. Dat geeft hem herkenning, 
maar ook vervreemding. Binnenkort 
wordt hij opgeroepen voor een controle 
om te kijken of er nog behandeling 

voor hem mogelijk is. Enorm spannend. 
Onzekerheid is slopend, maar nu kan hij 
tenminste nog hopen dat het misschien 
wel beter kan gaan…
Twee weken later komt de oproep, 
de controle staat gepland. Hij ziet er 
tegenop maar is er ook aan toe. Hij 
hoopt op verbetering en ik hoop met 
hem mee. Dan waag ik te vragen ‘zal 
ik een kaars voor je branden, in de kerk 
waar ons kantoor is?’ ‘Ja graag,’ zegt hij. 
‘Misschien brand ik er zelf ook nog wel 
een.’

Heleen Heidinga, buurtpastor bij Stichting 
Buurtpastoraat Utrecht.

Sinds 1 januari 2015 werkt Heleen in de 
Geuzenwijk in Zuilen en concentreert zij 

zich met name op kwetsbare kinderen en 
gezinnen. Reageren of contact? 06-460 52 

488 h.heidinga@buurtpastoraatutrecht.nl
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Nut en noodzaak van 
kerksluiting

De parochie is volop in beweging. 
Bestuur en pastoraal team hebben 
een belangrijk besluit genomen, 
bestaande uit twee onderdelen: 
1) concentratie: we gaan terug 
naar één kerkgebouw waar we 
gezamenlijk op zondag de liturgie 
vieren, en 
2) de parochie wil ook in de diverse 
wijken waar geen eigen kerkgebouw 
meer open is, met een herkenbaar 
RK gezicht present zijn. 
Ga er maar aan staan. Dat is 
niet eenvoudig. Toch probeert 
het projectteam Ludgerus 2.0 
daar aanzetten voor te doen. De 
afgelopen tijd heeft hij een rondje 
langs de ‘velden’ gemaakt; is bij 
alle geloofsgemeenschappen op 
bezoek geweest. 

Eerst nog eens kort waarom tot dit 
ingrijpende besluit is gekomen. Twee 
redenen
1. financiën; er wordt al jaren verlies 

gemaakt en dat ondermijnt het 
voortbestaan van de parochie

2. werfkracht; gemeenschappen 
slagen er op eigen kracht niet 
meer in aantrekkelijk te zijn voor  
nieuwkomers. 

Geld
Het gaat in de kerk niet om geld, 
maar zonder geld gaat het niet. 
De inkomsten lopen al jaren terug: 
minder kerkgangers betekent 
minder collecteopbrengst en 
minder bijdragen aan kerkbalans. 
De kosten blijven gelijk of stijgen 
lichtjes. De gebouwkosten zijn 
hoog: verwarming, verzekering, 
onderhoud, het loopt allemaal door 

of er nu 40 of 200 mensen in de kerk 
zitten. Daarom ontkomen we er niet 
aan een kleinere behuizing voor de 
parochie te zoeken. Dat kan ook, 
want er is sprake van een fors ruimte-
overschot. 
De jaren 2011 en 2012 heeft de 
parochie met verlies afgesloten. De 
jaarrekeningen voor 2013 en 2014 
worden nu door de accountant 
opgemaakt, en het bestuur 
houdt rekening met vergelijkbare 
verliezen. Voor 2015 is een begroting 
goedgekeurd met een gat van € 
119.500,- . Het is onverantwoord zo 
verder te gaan. Nadere financiële 
informatie vindt u elders in dit blad.
 
Ambitie
De financiële noodzaak is maar een 
deel van het verhaal. Waarschijnlijk 
zouden we met (een groot deel van) 
de huidige zes kerkgebouwen nog 
een poosje kunnen doorgaan. En ze 
dan één voor één ook sluiten. Als je 

dat netjes doet, zijn aan het eind van 
de rit alle kerkgebouwen dicht en is 
het geld op. Dat kan en is wellicht 
prettig voor het merendeel van de 
huidige kerkgangers. De opdracht 
en de ambitie van de parochie is 
echter anders: we willen Christus niet 
voor ons zelf houden, we willen Hem 
delen met heel Utrecht-Noordwest. 
Om dat te bereiken willen we niet 
op zes plaatsen zacht smeulende 
vuurtjes zijn, maar proberen we op 
een centrale plek een wekelijks 
oplaaiend vuur te ontsteken. Daarom 
is de keuze gemaakt in één keer door 
de zure appel heen te bijten. 

Centraal vieren
Vieren is een feest. Vieringen met 
een goede opkomst, sterke koren 
en een aanstekelijke liturgie zullen 
de motor zijn waarmee we de 
toekomst tegemoet kunnen. Een 
toekomst waarin ook weer meer 
dertigers en veertigers de kerk weten 
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te vinden. Met op zondagochtend 
een aantrekkelijke eucharistieviering, 
maar ook bijvoorbeeld op zaterdag 
andere vormen van vieren. Diversiteit 
in vieringen is echter geen doel 
in zich, het gaat om kwaliteit en 
werfkracht. Zelf godsvrucht beleven 
én dat uitdragen. De kerk bestaat 
al tweeduizend jaar. Het gaat er 
daarom niet om hoe de kerk er 
over 10 jaar bijstaat, maar om wat 
wij overdragen aan de volgende 
generatie. Dat gaat over werfkracht 
en daar probeert het projectteam 
voorstellen voor te doen. Daarom 
worden er  bijeenkomsten 
georganiseerd voor alle mensen 
betrokken bij de liturgie, waaronder 
de koren. 

Wijken
Hoe blijf je herkenbaar als RK 
gemeenschap in een wijk, als je je 
eigen gebouw kwijt bent? Dat is 
lastig, maar stap één is de gedachte 
loslaten dat het alleen maar met 
het huidige eigen gebouw kan. In 
veel wijken is het gebouw een blok 
aan het been geworden voor de 
gemeenschap. Heel veel energie 
gaat zitten in het bijhouden van wat 
er is. Door ‘kleiner te gaan wonen’ 
kan de energie die er is, worden 
gericht op andere zaken. Iets nieuws 
proberen waardoor de al jarenlang 
voortdurende trend van minder 
kerkgangers, minder vrijwilligers en 
minder inkomsten wordt omgebogen 
naar iets dat nieuwe kiemkracht 
heeft. Daar wil het projectteam 
met de lokale gemeenschappen 
over nadenken. Lokale  initiatieven 
kunnen ondersteund worden met 
geld en pastorale inzet van de 
‘centrale parochie’.

Projectteam
Om de parochie in de nieuwe opzet, 
de Ludgerus 2.0, vorm te geven, 
is een projectteam opgericht.Het 
projectteam staat onder twee-
hoofdige leiding. Enerzijds is dat Gerrit-
Jan Westerveld die als pastoraal 
werker de parochie van binnenuit 
kent. Anderzijds is dat Henk Brussel die 
als theoloog en beleidsmedewerker 
ervaring heeft met dit soort van 
concentratieprocessen in andere 
parochies. Het team bestaat voor het 
overige uit vrijwilligers uit de diverse 
geloofsgemeenschappen. Iedereen 
heeft maar één doel: bijdragen aan 
een vitaal centrum van RK-leven in 
ons deel van de stad.

Locaties
Het projectteam is bij de diverse 
locaties op bezoek geweest en heeft 
daar gesproken met de locatieraden 
en/of de pastoraatsgroepen. 
Het beeld is divers. In sommige 
gemeenschappen heerst er een 
weemoedige berusting. Het gevoel 
is dat dit er een keer zat aan te 
komen. Andere gemeenschappen 
proberen aan te dringen op een 
heroverweging van het besluit tot 
sluiting van kerken. De energie wordt 
dan gericht op behoud van het 
eigen kerkgebouw. Daarmee wordt 
de bestaande groep van de lokale 
gemeenschap bediend. Tegelijk 
verdwijnt de vraag van tafel hoe 
we als geloofsgemeenschappen 
van de Ludgerus-parochie samen 
een aantrekkelijke parochie kunnen 
vormen met meer werfkracht. En juist 
om deze insteek is het het bestuur en 
team te doen. 

Het projectteam
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BEGROTING 2015

TOELICHTING 

Kosten onroerend goed
Dit betreft o.a. kosten van reguliere 
onderhoud (€  38.600), energie (€ 
73.100) en zakelijke lasten en verze-
kering (€ 51.400). Hierin zijn niet be-
grepen de noodzakelijke kosten van 
groot onderhoud; deze worden ten 
laste gebracht van voorzieningen 
(opgebouwd in de afgelopen jaren 
en destijds al als verlies genomen). 
Zie ook opmerking bij Conclusie. 

Persoonskosten
Hieronder vallen alle betalingen 
aan pastores, secretariaten, sociale 
lasten, organisten, dirigenten, vrijwil-
ligersvergoedingen (van de laatste 
bedrag  wordt een flink deel terug-
gestort als gift). 

Kosten erediensten/pastoraal 
Dit zijn alle kosten voor altaarbeno-
digdheden, kaarsen, boekjes , koren 
e.d. ; pastoraal is o.a. kosten paro-

chieblad, bijeenkomsten en werk-
groepen

Verplichte en vrijwillige bij-
dragen 
Hieronder vallen de bisdombijdrage 
(€ 59.700), bijdrage aan wijkactivitei-
ten en afgedragen collecten derden 
(die weer voor hetzelfde bedrag als 
opbrengsten zijn opgenomen  in Bij-
dragen parochianen). De bisdom-
bijdrage is een schatting; definitieve 
afrekening zal zeer waarschijnlijk 
aanzienlijk lager zijn. 

Beheerskosten 
Dit zijn alle kosten voor het dagelijks 
beheer van alle locaties alsmede ad-
ministratie, accountant en advisering 
i.v.m. reorganisatie.  

Bijdragen parochianen 
Belangrijke posten zijn hier : kerkbij-
dragen (€ 111.000) en eigen collec-
ten ( € 52.500) en collecten derden 
(€ 8.900) . Stipendia en uitvaarten zijn 

tezamen E 20.000 en overige giften 
(vnl. terugontvangen vrijwilligersver-
goedingen) E 21.500. 

Opbrengst uit bezit en beleg-
gingen
Dit betreft inkomsten uit verhuur van 
onroerend goed (pastorieën, andere 
gebouwen) vnl. aan vaste huurders, 
maar ook incidentele verhuur. Totaal 
€ 170.000. Rente obligaties, deposi-
to’s en spaarrekeningen leveren nog 
€ 49.600 op. 

Conclusies
De opbrengsten zijn E 455.000 maar 
de uitgaven € 574.500. Het verschil 
ad € 119.500 vermindert onze ver-
mogenspositie en verdwijnt van onze 
bankrekening. Zoals hierboven al 
aangegeven zitten in dit bedrag van 
€ 119.500 nog niet de uitgaven voor 
groot onderhoud die ook nog eens 
onze liquide middelen verder vermin-
deren. De meeste van deze uitgaven 
kunnen niet worden uitgesteld om-
dat dit onverantwoordelijk zou zijn. 
Bovenstaande cijfers zijn zeer zorge-
lijk en bedreigend voor de continuï-
teit van onze parochie. De econoom 
van het  bisdom heeft ook zijn  grote 
verontrusting hierover uitgesproken. 
Kostenreductie is noodzakelijk zeker 
gezien de trend van dalende paro-
chiebijdragen.  

Het parochiebestuur, 15 april 2015

 

 

 

KOSTEN   OPBRENGSTEN   
Kosten onroerend goed 165.400 Bijdragen parochianen  229.900 
Financiële lasten  6.300 Opbrengst 

bezittingen/beleggingen  
223.900 

Persoonskosten  195.300 Incidentele baten/lasten  1.200 
Kosten erediensten 22.300 Tekort 2015 119.500 
Kosten Pastoraal  17.100   
Verplichte/vrijwillige 
bijdragen  

80.900   

Beheerskosten  87.200   
    
    
 574.500  574.500 

Begroting 2015 van 
Ludgerusparochie 

Aan het begin van dit jaar is door het bestuur de onderstaande begroting opgesteld voor de 
Ludgerusparochie, die is gebaseerd op de zes deelbegrotingen van de locaties (opgesteld 
door de locatie penningmeesters) en de centrale kosten en opbrengsten.  Deze begroting is ter 
goedkeuring voorgelegd aan het bisdom. Alle genoemde bedragen in Euro’s.



10

•In de maanden maart en 
april heeft het projectteam een 
tweede ronde langs de zes 
geloofsgemeenschappen gemaakt. 

•23 april is een eerste beraad 
geweest met vertegenwoordigers 
van de zes gemeenschappen, 
die verantwoordelijk zijn voor de 
liturgie ter plaatse. Doel van het 
beraad is samen na te denken 
over een liturgisch programma voor 
de centrale vierplek van de Sint 
Ludgerus-parochie. De uitkomst zal 
in het septembernummer van het 
Ludgerus Magazine staan.

•12 mei zal een bijeenkomst worden 
gehouden met vertegenwoordigers 
van de gemeenschappen, die 
in de parochie te gast zijn en 
hun liturgie vieren (de Bijzantijnse 
gemeenschap en diverse migranten- 
gemeenschappen). De gevolgen  
van de plannen zullen worden 
geïnventariseerd en de mogelijk-
heden die de parochie heeft om 
desondanks onderdak te bieden.

•28 mei is een beraad over koorzang 
in de vernieuwde setting van de 
parochie. De volgende vragen zullen 
centraal staan: 1) welke koren heeft 
de parochie nodig, mede met het 

oog op de uitkomst van het liturgische 
beraad op 23 april? 2) welke koren 
gaan door in de nieuwe setting? 3) 
met welk repertoire gaan we aan 
de slag? Uitgenodigd zullen worden 
dirigenten en organisten voor zover 
aanwezig en vertegenwoordigers 
van alle koren in de parochie.

•In september (datum nog niet
bekend) is een kennismakings-
bijeenkomst voor alle vrijwilligers van 
alles zes de gemeenschappen die 
actief betrokken zijn bij de liturgie. 
Denk aan kosters, collectanten, 
misdienaars en acolieten, lectoren. 
Er wordt kennisgemaakt met elkaar 
en met de gewoontes en gebruiken, 
die een ieder meeneemt vanuit de 
gemeenschap waar hij/zij vandaan 
komt. Samen gaan we op zoek naar 
passende afspraken en gebruiken 
voor de centrale vierplek. Alle 
vrijwilligers ontvangen in augustus 
een persoonlijke uitnodiging voor 
deze bijeenkomst.

•In september (datum nog niet
bekend) zal er een open parochie-
bijeenkomst voor de parochianen 
van de Rafael-gemeenschap 
om stil te staan bij de vraag: wat 
zijn de gevolgen voor de Rafael-
gemeenschap van de beoogde 

veranderingen? De locatieraad zal 
de leden van de gemeenschap 
uitnodigen voor deze informatieve 
bijeenkomst.

•In september en oktober 
organiseert het parochiebestuur 
hoorzittingen op de vijf kerkplekken, 
waar op termijn de kerk gesloten 
zal worden. De hoorzittingen zijn 
een verplicht onderdeel van de 
procedure die uiteindelijk zal leiden 
tot het onttrekken van de kerk aan 
de eredienst. Deze formele stap 
vindt uiteindelijk plaats kort voor 
een kerkgebouw wordt aangekocht 
door een nieuwe eigenaar. Op dit 
moment is dit voor geen enkele kerk 
nog aan de orde. Nadere informatie 
over data en procedure wordt 
rechtstreeks gecommuniceerd met 
de locatieraden. De planning van de 
avonden verloopt via het centraal 
secretariaat.

Als Ludgerus verder...
Belangrijke ontwikkelingen 
in de Ludgerus-parochie
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Woede en frustratie 
     rond kerksluitingen
Woede en frustratie 
     rond kerksluitingen

In onze winkelstraat wordt een nieuwe supermarkt 
gebouwd. Al een paar maanden lang kijken we 
tegen een donker geraamte aan. Hoge stellages en 
anonieme muren moeten de ingewanden van het 
gebouw bescherming bieden tegen regen en al te veel 
stof. Hiertussen door duiken af en toe silhouetten op. 
Ze maken me bang. Het blijken bouwvakkers die in het 
geniep hun plannen smeden. Ik probeer ze soms in het 
gezicht te kijken, maar word verblind door het felle licht 
van kolossale bouwlampen.

Hier wordt een kathedraal van de kooplust gebouwd. Ik 
stel me voor hoe ik er straks rondloop en dan luister naar 
de galm van mijn voetstappen. Tot ik verdwaal en nooit 
meer gevonden word. Voor het laatst gezien in de buurt 
van het diepvrieseiland. Tegenover de supermarkt in 
aanbouw staat onze kerk. Ik heb met haar te doen. Een 
half jaar geleden kreeg ze te horen dat ze opgegeven 
was. Binnenkort maakt ze zich nog één keer op voor 
het paasfeest en dan wordt langzaamaan de sedatie 
ingezet. Vier andere kerken in de stad wacht hetzelfde 
lot. Als je goed zou kijken zie je een wit kruis op de deur, 
zoals bomen in een bos een merkteken krijgen als ze 
gekapt moeten worden. Die kerksluitingen hebben al 
tot heel veel emoties geleid. Mensen zien wel dat er 
wat moet gebeuren, maar ervaren de wijze waarop de 
kerken gesloten worden als nogal liefdeloos. Een chirurg 
als bisschop die het liefst zonder verdoving opereert. Deze  
week viel het paasnummer van ons parochieblad op de 
deurmat. Thema: kerksluitingen. De redactie had, zo las 
ik, gemeend ‘haar kolommen beschikbaar te stellen om 
aan alle emoties ruimte te bieden’. Het resultaat: tien 
pagina’s frustratie en ingehouden woede, afgewisseld 
door bijdragen die juist proberen aan te tonen dat het 
allemaal wel meevalt. Om het leed te relativeren heeft de 
redactie er foto’s bijgezet van Utrechtse kerken die ons zijn 
voorgegaan in de dood. Memento Mori. Ook de priester-
assistent van de parochie was in de pen geklommen. Bij 
gebrek aan priesters is de hulpbisschop onze pastoor. 
Maar die heeft geen tijd  voor zondagsmissen, huwelijken, 
begrafenissen en ziekenzalving. Daar is de priester-
assistent voor beschikbaar. Een soort hulpdrogist met 
sacramentele bevoegdheden, zal ik maar zeggen. Het 
eerste wat opvalt is de grote hoeveel bijbelcitaten in het 
anderhalve pagina’s tellende artikel, alsof de priester-

assistent wil laten zien dat hij wel degelijk een theologische 
opleiding heeft genoten. Volgens hem is het grootste 
punt van weerstand bij kerksluitingen ‘dat de kerk van 
bovenaf de kerk van beneden haar thuis ontneemt.’ Daar 
zou hij best eens gelijk in kunnen hebben. Vervolgens is hij 
in zijn oude handboeken gedoken en heeft hij ontdekt 
wat er werkelijk aan de hand is. ‘In de Bijbel luisterde het 
(Joodse) Volk Gods niet naar God, verdwaalde in de 
woestijn, stierf door halsstarrigheid’.  De haakjes zijn van 
de priester-assistent.Het is dus allemaal de schuld van 
kerkgangers  die niets meer geloven. Ze bidden te weinig 
en vergaderen te veel. En al dat gezeur over getrouwde 
priesters moet ook maar eens afgelopen zijn. ‘Het gaat 
niet om de  kwantiteit  van priesters, maar om de kwaliteit 
van gelovigen’, aldus de priester-assistent.

Het is een denkfout die veel kerkleiders maken. Geef de 
secularisatie maar de schuld van de leegloop, dan hoef 
je niet na te denken over wat je zelf fout hebt gedaan. En 
dan wel vreemd opkijken als parochianen niet meegaan 
naar de volgende fusieparochie. Een groot anoniem 
kerkgebouw waar je de galm van je voetstappen hoort.
Ik stel me voor hoe de priester-assistent in zijn ruime 
pastorie het paasnummer van het parochieblad tot zich 
neemt. Vergenoegd leest hij zijn eigen stuk. Vooral over 
die laatste zin, waarin  voor hem alles samenkomt, is hij 
tevreden.  Dat citaat van Jezus uit het evangelie van 
Mattheus ‘Ik ben met u, tot het einde der tijden’.  Hij slaat 
het parochieblad dicht. Nog even naar de supermarkt en 
dan door naar het eucharistische centrum om in alle rust 
de mis op te dragen. In een ander deel van de stad is 
net een waarnemend-pastoor aangetreden. Zijn fusie-
parochie wacht waarschijnlijk hetzelfde lot als die van de 
priester-assistent: gebouwen opgeven, veel vergaderen 
en misschien niet genoeg tijd voor gebed.  Maar deze 
herder pakt het wel anders aan. Hij roept zijn kudde bijeen 
voor een zogenoemde ‘pastorale conferentie’. Iedereen 
is welkom, ook degenen die halsstarrig in de woestijn 
dwalen. Laten we kijken wat we er met elkaar nog van 
kunnen maken, is het credo. Hier nauwelijks Bijbelcitaten, 
misschien alleen dat ene van Mattheus, u weet wel: iets 
met ‘einde der tijden’. Maar nu wel op zijn plaats.

Deze column van medeparochiaan Stijn Fens is met 
toestemming van de auteur overgenomen uit dagblad Trouw 

van 21 maart 2015. 
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D- Door Werend Griffioen -

Direct na het interview zit Ton Huitink 
aan tafel met een bouwkundige 
van de parochie. Want in het ruim 
bemeten parochiecentrum zal een 
appartement voor hem ingericht 
moeten worden. Het was ooit als 
klooster voor de jezuïeten gebouwd 
die de aanpalende Aloysiusparochie 
bedienden. ‘Zes badkamers en 
toiletten,’ verzucht de pastoor, ‘wat 
moet ik ermee?’ 
In de korte tijd dat hij in Utrecht is heeft 
hij zich laten kennen als een joyeuze 
man, altijd een gevat antwoord bij 
de hand. Zijn vorming kreeg hij bij de 
Engelse missiecongregatie van Mill 
Hill die een groot-seminarie had in 
Roosendaal. ‘Ik ben mijn leraren nog 
dankbaar,’ zegt Huitink. ‘Het waren 
priesters met beide benen op de 
grond, niet alleen qua geloof, maar 
ook met oog voor de samenleving.’ 
Niettemin brak hij zijn opleiding vóór 
de eindstreep af en kwam hij bij de 
Utrechtse politie te werken. Maar het 
bloed kroop waar het kennelijk gaan 
moest. Hij hervatte in september 1993 
zijn priesteropleiding, ditmaal aan de 
Katholieke Theologische Universiteit. 

Op 1 juni 2002 werd hij priester 
gewijd. Een late roeping? ‘Nee, een 
laat antwoord.’ 
De nieuwbakken priester werkte 
vervolgens vele jaren in het oosten 
van het land en dezer dagen 
neemt hij afscheid van zijn Martha-
en-Mariaparochie in Baarn. Nu is hij 
terug in Utrecht. Met de opdracht 
van aartsbisschop Eijk op zak om 
één pastoraal team voor de drie 
parochies te formeren en een 
pastoraal plan te maken. En dat voor 
een stad waar dit jaar maar liefst vijf 
katholieke kerken – allen binnen de 
grenzen van de Ludgerusparochie - 
hun deuren sluiten. 
Ondertussen staat ‘Bezield Verband’ 
op de stoep bij de kardinaal met 
12.000 handtekeningen tegen 
kerksluiting. Wat zeuren ze nou? 
Er zijn immers nog maar zo weinig 
kerkgangers dat slechts enkele 
kerkgebouwen wel voldoen.
Huitink: ‘Ik heb niet de opdracht 
om kerken te sluiten. Dus dat gaan 
we ook niet zomaar even doen. Ik 
zeg wel, het openblijven van de 
kerken hangt van de parochianen 
af. Ik zal ze vragen wat zij gaan 
doen om hun geloofsgemeenschap 

vitaler te maken. We hebben sterke 
punten. Zoals een paus die veel 
mensen inspireert. Ook leveren we 
een substantiële bijdrage aan de 
armenzorg in de stad. Natuurlijk ben 
ik realist genoeg om te erkennen 
dat we in de afgelopen decennia 
te maken hebben gehad met een 
enorme leegloop. De cijfers liegen 
er niet om. Nog even en op een 
totaal van 12.700 katholieken tellen 
we voor mijn drie parochies zo’n 
350 actieve gelovigen. Mijn vraag 
naar de levensvatbaarheid van hun 
gemeenschappen ligt op de eerste 
plaats bij hen.’

Tellen degenen die niet meer 
komen nog mee?
‘Paplepelkatholieken zijn het. Als er 
weer eens een kerk gesloten wordt 
schreeuwen ze moord en brand. 
Maar zij zijn het toch die nog maar af 
en toe kwamen. Zij hebben de kerk 
zelf dichtgedaan. Maar ik wil ze niet 
uitvlakken. Daarom stel ik ook hen in 
alle oprechtheid de vraag: wat ga jij 
doen om jouw kerk open te houden.’ 
Wat in tientallen jaren verloren is 
gegaan bouw je niet een-twee-drie 
op. 

Voor menigeen kwam de mededeling als een donderslag bij heldere hemel. Nog maar net had  
kardinaal Eijk Ton Huitink tot waarnemend pastoor van de Martinus benoemd, of hij kreeg al 
een nieuwe benoeming: die van formateur van één pastoraal team voor de parochies Salvator, 
Ludgerus en Martinus in de stad. Over een poosje wordt hij ook de nieuwe pastoor van deze drie 
parochies. 

Stadspastoor Ton Huitink:

De vraag is niet of we kerk en sluiten, maar 
wat we aan onze vitaliteit gaan doen
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‘Klopt. Daarom zeg ik: alle hens 
aan dek. Ik ga een stadssynode 
organiseren. Ik verwacht goeie 
ideeën van de parochianen hoe ze 
de katholieke presentie in de stad 
beter zichtbaar kunnen maken. Het 
moet geen Poolse landdag worden 
waarbij men in een potje roert waar 
vervolgens niks uit komt. Het moet 
onder strakke regie, binnen de 
kaders van de katholieke leer en 
traditie. Als pastoor ben ik tenslotte 
eindverantwoordelijke en moet ik 
een keuze kunnen maken.’ 
  
Over de katholieke traditie 
gesproken, hoe staat u 
tegenover het onder twee 
gedaanten communiceren? 
‘Bij mijn aanstelling heb ik met mijn 
hand op het evangelie beloofd om 
mij aan de liturgische regels van de 
katholieke kerk te houden. Dus ik laat 
niet meer toe dat men de heilige 
communie onder twee gedaanten, 
brood én wijn, ontvangt. Ik zie heus 
dat men z’n best doet om het 
sacrament waardig te ontvangen. 
Maar de een dipt de hostie in de wijn, 
de ander sopt en ook wordt er wel 
eens wijn gemorst. De juiste manier 
is om de in wijn gedrenkte hostie 
op de tong te ontvangen of om na 
de hostie een symbolisch slokje wijn 
uit de kelk te nemen. Maar het blijft 
geharrewar. Daarom trek ik een 
duidelijke lijn: voortaan ontvangen 
de gelovigen alleen de hostie.’ 

Het askruisje mag 
tegenwoordig 
ook alleen 
maar door 
een priester 
of diaken 
gegeven 
worden.
‘Mm, het 
askruisje is 
geen sacrament. 
Je kunt vragen stellen bij zo’n 
maatregel. Ik zal er niet wakker van 
liggen als verantwoordingsvolle leken 
het askruisje toedienen. Maar begrijp 
me goed, de aanscherping van 
de regels komt niet van mij of onze 
bisschop. Dit wordt in Rome beslist. Ik 
zou zeggen: verhoud je daartoe.’

Is er nog vitaliteit om met een 
nieuw pastoraal plan de slag 
te kunnen maken?
‘Mijn visie voor katholiek Utrecht rust 
op twee pijlers: zorg voor ouderen, 
initiatief van jongeren.De ouderen 
vormen de kerk van nu. Het moet 
niet zo zijn dat met hun sterven ook 
de kerkgemeenschappen sterven. 
Jongeren vormen de kerk van de 
toekomst. Ik stel een “consultant’s 
college” in waarvoor ik nadrukkelijk 
jongeren uitnodig om mee te denken 
over hoe zij de kerk van morgen 
willen vormgeven.’

Waar droomt u van?  
‘Het begrip van kerk-zijn roept bij de 

buitenwacht het beeld op van 
enkel de zondagse kerkgang. Dat 
vind ik jammer. Dan krijg je dat zo’n 
paplepelkatholiek hoogstens nog 
met de kerst naar de kerk gaat. Maar 
een kerkgemeenschap is idealiter 
zoveel meer. Het omvat alle facetten 
van het leven: onderling hulpbetoon, 
zorg voor de samenleving, het leven 
vieren met kunst en cultuur en, ja, 
misschien moet er ook eens een 
grote parochiebarbecue komen. Ik 
geloof nog steeds in het potentieel 
onder de parochianen om hun eigen 
kerkgemeenschap in al die facetten 
vorm te geven. Nee, ik ga het ze 
niet opleggen. Maar wel mag ik als 
pastoor hen de vraag stellen: 
wat ga jij doen?’ 

Zie ook het interview van KRO/RKK:  
http://geloofsgesprek.rkk.nl/

seizoenen/2014/afleveringen/12-01-2014

Stadspastoor Ton Huitink:

De vraag is niet of we kerk en sluiten, maar 
wat we aan onze vitaliteit gaan doen



14

‘We moeten niet over, 
maar mét elkaar praten’

- Door Jan Erik Grunveld -

“Ik sta hier niet als vertegenwoordiger 
van wie dan ook, maar gewoon als 
een joodse meneer uit Utrecht. Ik 
spreek geen enkele moslim aan op 
daden van terroristen die zich moslim 
durven noemen. Ik spreek geen 
enkele moslim aan op het beleid en 
de opvattingen van de regeringen 

van welk islamitisch land dan ook.
Andersom wens ik niet aangesproken 
te worden op het beleid van de 
Israëlische regering. Ik wens ook niet 
aangesproken te worden op daden 
van andere joden, waar dan ook, die 
ik helemaal niet ken. Zo wil ik ook niet 
aangesproken worden als Utrechter 
op daden van andere Utrechters. 
En niet als inwoner van een wijk op 
daden of opvattingen van andere 
inwoners van die wijk. Het moet 
afgelopen zijn met het generaliseren! 
Het moet afgelopen zijn met het 
alleen maar praten en roepen over 
anderen! We moeten met elkaar 
praten, we moeten elkaar leren 
kennen. En we hoeven het niet met 
elkaar eens te zijn! Maar waar we 
het wél over eens moeten zijn, is dat 
we eendrachtig, als joden, moslims, 
christenen, seculieren, heidenen of 
wat dan ook, afstand moeten nemen 
van iedere vorm van extremisme, van 

haat zaaiende politici en van haat 
zaaiende mensen die zich religieuze 
leiders durven noemen.
En vooral heel hard ‘nee’ roepen 
tegen al die media die iedere 
keer weer voorop lopen in 
stemmingmakerij en generalisaties, 
en die iedere keer weer alleen maar 
mensen met extreme opvattingen 
aan het woord laten. Maar die 

genuanceerde meningen niet 
interessant genoeg vinden. En die 
angst aanwakkeren. We mogen ons 
niet uit elkaar laten drijven, nooit 
en door niemand. We moeten met 
elkaar, en met al onze verschillen, 
naast elkaar blijven knokken voor 
een rechtvaardige samenleving, 
waar iedereen werkelijk gelijke 

kansen krijgt, en waar mensen niet 
meer in uitzichtloze situaties worden 
gebracht. Want uitzichtloosheid 
leidt tot het verlies van een moreel 
kompas, en tot het zoeken van 
houvast in extremisme. Of tot 
vluchten in drugsgebruik… We 
mogen ons geen angst meer laten 
aanpraten. Ook niet door onze eigen 
mensen. Volledige veiligheid overal is 
een illusie. Oplettendheid en sociale 
controle is een noodzaak. Voor 
iedereen! We moeten zorgen dat 
het cement in de samenleving weer 
wordt aangebracht. Daar zijn we zelf 
en samen voor verantwoordelijk. En 
dat mogen we door niemand meer 
laten bedreigen.”

Een Jood in een Marokkaanse moslim-gemeenschap: toespraak van Jan Erik Grunveld  tijdens 
een ontmoeting in de Omar Al Farouq Moskee op 30 januari 2015.

De Omar Al Farouq Moskee, gevestigd in de voormalige Emmauskerk in Overvecht.Het moet afgelopen zijn 
met het generaliseren

We mogen ons niet uit 
elkaar laten drijven, 
nooit en door niemand

We moeten zorgen 
dat het cement in de 
samenleving weer wordt 
aangebracht
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1 Kardinaal Eijk besluit 
welke kerkgebouwen er 
dicht gaan.
Dit is onjuist. In 
het Aartsbisdom 
Utrecht beslissen de 
parochiebesturen (zij 
nemen initiatief)  of 
een kerkgebouw aan 
de eredienst wordt 
onttrokken. De daartoe 
opgestelde procedure 
is een waarborg voor 
zorgvuldigheid. 

2 Kardinaal Eijk heeft een plan om 
in 2028 (het jaar van zijn emeritaat) 
tot 20 kerken te komen, gebaseerd 
op het aantal priesters dat er dan 
nog is.
Ook dit is niet juist. Redenen voor een 
parochiebestuur om tot kerksluiting 
over te gaan, zijn onder meer: 
financiële tekorten, tekort aan 
vrijwilligers, onvoldoende kerkbezoek 
bij vieringen, kortom: gebrek aan 
toekomstperspectief voor de 
desbetreffende kerklocatie.

3 Er zijn in 2028 nog maar 20 kerken 
over in het aartsbisdom.
Het is nog volstrekt onduidelijk 
hoeveel kerken er in 2028 open zullen 
zijn De kardinaal heeft het somberste 
scenario geschetst. Dat het er 
beduidend minder dan de huidige 
circa 300 zullen zijn, is helaas wel zeker. 

4 Als het kerkgebouw eenmaal 
gesloten is, stopt het kerkelijk 

leven in de desbetreffende 
geloofsgemeenschap en is er geen 
enkele viering meer mogelijk.
Hier is geen sprake van. Gezamenlijk 
bidden, bijvoorbeeld de getijden 
en/of de rozenkrans, kan uiteraard 
ook plaatsvinden in locaties waar 
het kerkgebouw aan de eredienst  
is onttrokken. In zulke locaties gaat 
bovendien het hele overige kerkelijk 
leven gewoon door. Daarvoor 
kan een zogenaamd ‘pastoraal 
steunpunt’ worden ingericht. 
 
5 Het aartsbisdom heeft de 
opbrengsten van de verkochte 
kerkgebouwen nodig.
Nee, het onderhoud van 
kerkgebouwen drukt op de begroting 
van de parochiebesturen. Als een 
gesloten kerkgebouw verkocht kan 
worden, zijn de inkomsten primair 
bestemd voor de parochie. 
 
6 Een kerkgebouw is toch eigenlijk 
eigendom van de lokale bevolking? 

Die heeft met dubbeltjes en 
kwartjes het geld voor de 
bouw bijeengebracht.
Een kerkgebouw is weliswaar 
vaak (deels) met geld uit 
de eigen gemeenschap 
gebouwd, maar is eigendom 
van de parochie. Ter 
vergelijking: wie geld geeft 
aan een goed doel, ‘bezit’ 
vervolgens niet datgene 
wat met de gift tot stand is 
gebracht. 

7 Kardinaal Eijk wil van de Kerk in 
het aartsbisdom een ‘priesterkerk’ 
maken.
Hiervan is geen sprake. De kardinaal 
stelt de  Eucharistie (ontmoeting 
met Christus) centraal in het 
christelijk leven en niet de priester. 
Het Eucharistisch centrum geeft 
gelovigen de zekerheid van een 
wekelijkse Eucharistieviering. De 
priesters vieren daarnaast zoveel 
mogelijk de Eucharistie in de andere 
kerklocaties binnen de parochie. 
 
8 Kerken worden zonder enig 
overleg gesloten.
Het tegenovergestelde is het geval. 
Er zijn uitgebreide procedures 
waarbij de geloofsgemeenschap 
wordt gehoord. 
 
9 Volgens Bezield Verband Utrecht 
kunnen er veel meer kerken open 
blijven in het aartsbisdom.
Dat is nog maar de vraag. Kardinaal 
Eijk heeft een ondergrens genoemd 

Tien misverstanden over kerksluiting 
in het Aartsbisdom Utrecht 
Er blijken diverse hardnekkige misverstanden te bestaan n.a.v. de notitie ‘Het geloof in Christus 
vieren en verbreiden’ (november 2014) van kardinaal Eijk. Hieronder ontzenuwt het Aartsbisdom 
Utrecht de 10 grootste misverstanden over kerksluiting. 

Glas-in-lood raam ‘Cecilia’ in de Antoniuskerk
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Reactie vanuit de Antonius: 

‘Samenkomen is onlosmakelijk verbonden 
met de gemeenschap’
Het parochiebestuur heeft het voornemen om de Antoniuskerk te ontrekken aan de eredienst. Dit beleid is door 
het Parochiebestuur van de Ludgerus vastgesteld. Daarmee voert het parochiebestuur het beleid van het bisdom 
uit. Dat beleid komt kort gezegd neer op het volgende: er zijn evenveel kerken als priesters. Waar geen priester is, 
kan er geen kerk zijn, onafhankelijk of er in die kerk een vitale geloofsgemeenschap is. 
Hoe kijkt de gemeenschap van de Antoniuskerk tegen deze situatie aan? Er is bisdombreed verzet tegen het 
beleid van de bisschop. Er zal begrip voor dit beleid zijn bij gemeenschappen waar het geld op is en de vitaliteit 
weg. Dat begrip is er niet bij gemeenschappen die goed draaien. De Antoniuskerk is zo’n gemeenschap. Er is 
geld, er zijn mensen en er is expertise om het goed in te vullen.
De pastoraatsgroep van de Antoniuskerk is in gesprek gegaan met een binnenkring van de gelovige gemeenschap 
met de vraag: “hoe zien jullie de toekomst?” In de Antoniusgemeenschap overheerst onbegrip en boosheid.
De boosheid is terug te voeren op het nabije verleden; de Antonius heeft meegewerkt aan de fusie in 
Ludgerusverband omdat die nadrukkelijk gericht was op het versterken van de lokale gemeenschappen. 
Dat vonden we een goed idee. Dat beleid is 180 graden gedraaid; het gaat niet langer om de lokale 
gemeenschappen, het gaat om de Eucharistische centra. Het gevolg: massale kerksluitingen. Dat maakt ons 
boos: in goed vertrouwen hebben we onze bezittingen overgedragen aan de nieuwe parochie. Daarvan zijn we 
beroofd en als klap op de vuurpijl wordt onze kerk gesloten.
We zijn ook vol onbegrip: we vinden het idioot om een kerk leeg te laten staan terwijl er een vitale gemeenschap 
is die daar op zondag wil en ook kan samenkomen. Het sluiten van onze kerk, betekent dat de gemeenschap zal 
verdampen.
We zijn een gelovige gemeenschap. Het gaat om bidden en doen. Met elkaar. Op zondag komen we samen om 
gevoed te worden in ons geloof. Dat samenkomen is onlosmakelijk verbonden met de gemeenschap waartoe 
we behoren: de Antoniusgemeenschap. Het is een misvatting te denken dat de gemeenschap in tact kan blijven 
als het samen vieren in de eigen kerk wordt verboden. Dan valt de gemeenschap uit elkaar. Het is een misvatting 
te denken dat leden van de Antoniusgemeenschap in groten getale naar Overvecht zal gaan om daar de 
Eucharistie te vieren. Dat heeft overigens niets te maken met de mensen van de Rafaël. We willen gewoon als 
gemeenschap in Lombok ons geloof kunnen vieren.
We vinden het onbegrijpelijk dat een bisschop om kerkpolitieke redenen een gelovige gemeenschap willens en 
wetens de nek wil omdraaien. Daar gaan we niet aan meewerken. Daarover zullen we in gesprek gaan met het 
parochiebestuur.

Namens de Pastoraatsgroep en de locatieraad van de Antoniuskerk, Jeroen Kwaaitaal

van 20 kerken, maar dat kunnen er 
ook meer zijn – dat hangt af van de 
ontwikkelingen in de parochies de 
komende 15 jaar.
 
10 De organisatie Bezield Verband 
Utrecht wil dat priesters het bisdom 
doorreizen om in zoveel mogelijk 
kerken de Eucharistie te vieren.
Bezield Verband verzet zich tegen 

kerksluitingen, wil dat kerken 
open blijven, bijvoorbeeld door 
gemeenschappen het gebouw 
zelf te laten kopen en beheren, 
inclusief de keuze van voorgangers 
die desnoods zonder wijding in de 
Eucharistievieringen voorgaan – 
zoals gesuggereerd in de brochure 
‘Kerk en Ambt’ van de Nederlandse 
dominicanen uit 2007. Mgr. De 

Korte heeft in 2008 dat idee “feitelijk 
schismatiek” genoemd. Tegelijk is het 
nog maar de vraag in hoeverre die 
andere optie – reizende priesters – 
wel zo welkom zijn.

Door de redactie sterk ingekorte versie; 

originele brief van het bisdom: zie www.

sintludgerus.nl bij Meer informatie 
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Rooster zondagsvieringen/
bijzondere vieringen 
Ludgerusparochie t/m zondag 30 augustus 2015 1)

WEEK- en ZATERDAGVIERINGEN: 
Eucharistievieringen: Rafael do. 9.30 | za. 19.00 |  andere dagen: zie Ludgerus Actueel  |  Vesper: (Antonius: niet in juni, 
juli en augustus !)  1e Vrijdagviering: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 | Morgengebed Nicolaas-Monica 
9.45  1 x per maand (raadpleeg Ludgerus Actueel) | Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 
2e,4e en 5e zondag  (wijziging in zomermaanden: info bij centr. secretariaat)  

1) NB update 20-4-2015; voor augustus waren nog niet alle gegevens bekend; tussentijdse wijzigingen voorbehouden. 
Raadpleeg op www.sintludgerus.nl de Ludgerus Actueel van lopende week of bel centraal secretariaat 030 – 244 13 19 
voor actuele informatie.

 Antoniuskerk Dominicuskerk Jacobuskerk Josephkerk Nic. Mon. kerk Rafaëlkerk 
zo. 10 uur zo. 10 uur zo. 10.30 uur zo. 9.30 uur zo. 10.00 uur zo. 11.00 uur
Byz. 10.30 uur   

Zo. 17 mei  Byzant. viering Woord/comm. Woord/comm. Woord/comm.  Euch. viering Euch. viering 
Zo. 24 mei  Woord/comm. Euch. viering viering in NIC viering in NIC Woord/comm.  Euch. viering
Pinksteren       
Ma. 25 mei Woord/comm. Woord/comm. Woord/comm. Euch. viering Euch. viering Euch. viering
2e Pinksterdag 
Zo. 31 mei   Woord/comm. Woord/comm. Woord/comm. Euch.viering Euch.viering Euch. viering 
Zo. 7 juni  Familie viering Euch. viering Woord/comm. Woord/comm. Woord/comm. Euch. viering
Zo. 14 juni  Euch.viering Woord/comm. Euch. viering Woord/comm. Woord/comm. Euch. viering
Zo. 21 juni  Byzant. viering Woord/comm. Euch. viering viering in JAC  viering in JAC  Euch.viering 
Zo. 28 juni viering in DOM Euch. viering  Woord/comm.  Euch. viering  Euch. viering  Euch. viering 
Zo. 5 juli  Woord/comm. Woord/comm. Euch.viering Woord/comm. Woord/comm. Euch.viering 
Zo. 12 juli  Woord/comm. Euch. viering Woord/comm. Woord/comm. Woord/comm. Euch. viering  
Zo. 19 juli  Woord/comm. Euch. viering viering in NIC  viering in NIC  Woord/comm.  Euch. viering
Zo. 26 juli   Woord/comm. Woord/comm.  Euch. viering Woord/comm.  Euch.viering 
Zo. 2 aug.   Euch. viering  Euch. viering  Euch. viering 
Zo. 9 aug.  Euch. viering  Woord/comm.  Woord/comm.   Euch. viering 
Zo. 16 aug.  Woord/comm. Woord/comm.    Euch. viering
Zo. 23 aug.   Euch. viering Euch. viering  Euch. viering  Woord/comm.  Euch. viering 
Zo. 30 aug.  Euch. viering  viering in ANT  Woord/comm. Euch. viering  Euch. viering

ANBI nr. 813846481

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

 coaching       mediation      training

met het oog op inspirerende samenwerking

d o kte rs  w o r d e n  e r  b e te r  va n

Kennedylaan 2    3533 KH Utrecht     tel 030-2947193     E contact@laurensbaas.nl
www.managementinverbinding.nl
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VIERINGEN

Meimaand – Mariamaand
In diverse kerken binnen onze parochie zijn er in 
de maand mei rozenkransgebeden.  
Dominicuskerk – elke vrijdag om 10.00 uur  
Josephkerk – elke woensdag om 16.00 uur  
Rafaëlkerk -  elke dinsdag 19.00 uur 

H. Vormsel 201: viering 20 mei 
De laatste voorbereidingsavond voor het H. 
Vormsel is op woensdag 20 mei in de Rafaelkerk. 
Het H. Vormsel wordt door mgr. H. Woorts 
toegediend op zaterdag 23 mei in de kathedrale 
kerk aan de Lange Nieuwstraat (18.30 uur). Op 
zondag 31 mei zal de groep deelnemen aan de 
vormelingendag van het vicariaat (provincie) 
Utrecht. Op zondag 10 juni sluiten de Ludgerus 
vormelingen aan bij die van de Martinusparochie, 
om zich in te zetten voor stichting Present. ´s 
Avonds is er een barbecue in de Gerardus 
Majellaparochie.

Kindervieringen in de Antonius 
*Zondag 7 juni 2015 om 10.00 uur Familieviering. 
De laatste van dit seizoen. Welk verhaal vertelt 
Jezus ons dit keer?
*Zondag 30 augustus 2015 10.00 uur: Familieviering
bij de start van het seizoen. We vieren dit samen
met de Dominicuskerk in de Antoniuskerk. Na de
viering leuke dingen in de tuin van de kerk!
 
Taizé jongerengebed in de Wijkplaats 
(Lombok) 
Sinds september 1996 worden er maandelijkse 
gebeden in Utrecht georganiseerd, aangezet 
door de oecumenische gemeenschap Taizé 
en in verbondenheid met de “pelgrimage 
van vertrouwen”. In het gebed worden de 
liederen van Taizé gezongen en neemt stilte 

een belangrijke plaats in. De 
gebeden zijn oecumenisch; 
ze worden voorbereid door 
jongeren die afkomstig zijn 
uit verschillende kerken. 
Vanzelfsprekend staan de 
gebeden open voor iedereen 
die wil komen. Er wordt niets 
van je verwacht, er wordt niets van je gevraagd, 
er ligt alleen een uitnodiging. Misschien kan er na 
het gebed iets veranderen in ons leven, kun je iets 
meenemen naar huis.  
Heb je een vraag? Stuur ons dan een e-mail via 
info@taizeinutrecht.nl 
Data: 21 mei, 18 juni, 16 juli, 20 augustus. Plaats: De 
Wijkplaats Johannes Camphuysstraat 101 (hoek 
Kanaalstraat)

Gregoriaanse schola in Josephkerk 
Iedere derde vrijdag van de maand is er 
in de Josephkerk om 16.00 uur een viering 
met medewerking van de gregoriaanse 
vrouwenschola. Tijdens deze vieringen lezen we 
dit jaar steeds een korte tekst van de trappist 
Thomas Merton (1915-1968). Ooit heeft Merton 
gezegd: “God komt niet in onze stilte, maar 
wij stappen binnen in de stilte van God.” Hij 
benadrukte het belang van stilte om tot echte 
ontmoeting te komen. We hopen dat deze 
eenvoudige vieringen van bezinning en stilte ons 
op deze weg kunnen helpen. De eerstkomende 
vieringen zijn op 19 juni, 17 juli en 21 augustus.  

Sacramentsprocessie  Ludgeruskapel  
In de dagen van het Sacramentsfeest wordt op 
zaterdag 6 juni om 16.30 uur in de Ludgeruskapel 
van de zusters van het cenakel de Eucharistie 
gevierd. Daarna zal een processie door de straten 
van Zuilen schrijden, ten teken dat Christus nog 
steeds in Zuilen met de mensen meetrekt. Na de 
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processie zal op de binnenplaats van het cenakel 
een barbecue worden gehouden.

VERDIEPING

Geest die ons tot Leven wekt …
Zij is levensadem, 
overweldigende stortvloed,
krachtige wind, levend water, 
verterend vuur. 

Waar zij voorbijkomt gooit zij 
alles ondersteboven,
daar ontkiemt iets nieuws, 
ontstaat nieuw leven.
De Geest is een scheppende 
geest. 

Zij spreekt niet alleen, zij handelt.
Niet alleen in ons, maar in het leven van de 
wereld. 

De Geest die tot leven wekt
laat zich niet gevangen zetten binnen bepaalde 
grenzen.
Nergens kan men haar de toegang ontzeggen.
Overal gaat zij ons voor,
en altijd weer zorgt zij voor verassingen. 

Zij doet het vuur oplaaien in ons hart
en draagt het Evangelie uit
op de wegen van de geschiedenis.
Zij bezoekt het diepste van de ziel
en vervult het heelal, op de wijze van gist,
om gerechtigheid en vrede naderbij te brengen. 

De Geest is niet te koop,
een mens kan haar alleen in alle eenvoud 
ontvangen.
Zij woonde heel krachtig in Jezus,
die haar aan ons meedeelt.

Uit ‘Zondagvieringen’ Dominicanen Vlaanderen

Bijbel leesgroep in de Nicolaas-
Monicakerk  
Met de bijbel leesgroep hebben we de afgelopen 
keren gelezen over Abraham die weg trekt uit zijn 
eigen land naar het beloofde land. Een weg die 
met de nodige hindernissen gepaard gaat. 
Vanaf eind april lezen we verder in Genesis – 

vanaf hoofdstuk 23 – over Izaäk en Jacob. U bent 
van harte welkom om aan te schuiven. 
De volgende donderdagen zijn gepland: 21 mei, 4 
en 11 juni 2015 op Boerhaaveplein 199 ; aanvang 
19.30 uur.  Inlichtingen en opgave: 
a.m.koot@casema.nl of tel. 030 – 244 40 32 ; u kunt 
zich ook aanmelden bij het centraal secretariaat.

Dominicusleesgroep leest Franciscus
De Dominicusleesgroep is in maart begonnen 
aan Evangelii Gaudium (De vreugde van het 
evangelie) van paus Franciscus. In zijn eerste 
‘brief’ uit 2013 stelt Franciscus drie voor hem 
belangrijke thema’s aan de orde: het evangelie is 
een boodschap van vreugde; de kerk is bij uitstek 
missionair en naar buiten gericht; het evangelie is 
allereerst goed nieuws voor de armen. 
De leesgroep is net begonnen met dit boek, dus 
u kunt nog aanhaken! Volgende keer:  2 juni, 20-
21.30 uur in de Dominicuskapel, Palestrinastraat 
1. Vervolgdata: 1 
september, 6 oktober, 3 
november, 1 december 
Kosten: aanschaf boek 
€15,– (Bisdom Breda, 
Veemarktstraat 48, 4811 
ZH Breda of bestel@rkk.nl)
Aanmelden: 
secretariaat@
dominicuskerkutrecht.nl of 
030-2935245 (werkdagen 
9.00-12.00 uur)

Begeleide meditatie ‘Venster van de ziel’
Ogen worden de vensters van de ziel genoemd. 
Rond dit thema wordt op 21 mei en 11 juni, van 
20 tot 21.30 uur gemediteerd, onder begeleiding 
van theoloog en geestelijk begeleider Seintje 
Bos. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 
meditatietechnieken. Iedereen met enige 
meditatie-ervaring is welkom. 
Dominicuskapel, Palestrinastraat 1; Kosten: €15,–; 
Aanmelden en informatie: info@seintjebos.nl

CULTUUR

Kerkennacht in de Joseph
Op zaterdag 20 juni, van 20.00 uur tot 21.00 
uur: koor- en orgelconcert, met muziek van 
Mozart en van Michael Haydn (broer van…). Het 
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kerkkoor Cantate Domino van de Josephkerk in 
Utrecht zingt samen met het kerkkoor Cantate 
Domino van de Nicolaaskerk in Baarn. Organist 
Willem Vonk bespeelt het 19e eeuwse Friedrich 
Meyerorgel.

Korenfestival immigrantenkerken 
Triumfatorkerk   
Binnen het werk van de Utrechtse Raad van 
Kerken is er een bijzondere werkgroep, die 
ontmoeting organiseert tussen voorgangers 
van Nederlandse en immigrantenkerken. 
Deze werkgroep bereidt het Choir Festival 
voor, dat op 5 juni om 19.00 uur plaats vindt 
in de Triumfatorkerk. Het wordt een zingende 
internationale kerk, een multiculturele viering van 
ons gemeenschappelijk christelijk geloof.

Fototentoonstelling ‘De monumentale 
mens’
Gedurende de hele maand mei is in de 
Dominicuskerk de tentoonstelling De 
monumentale mens te zien. Deze fotoserie van 
Michael Galiart (1984) gaat over figuren die 
eeuwenlang tot het straatbeeld behoorden maar 
nu bijna zijn verdwenen. Zijn werk is geïnspireerd 
door de klassieke naoorlogse fotografie. Zijn 
portretten van mensen en hun karaktervolle 
omgeving laten hun vakmanschap, rijkdom en 
schoonheid zien. Openstelling: op werkdagen van 
9.30-12.00 uur (via Palestrinastraat 1), zondagen 
16.00-17.00 uur (ingang kerk). Toegang gratis. Er is 
voor € 10,– een brochure te koop met een selectie 
uit de foto’s.

TERUGBLIK

Eerste Communie in de Dominicuskerk

Vanmorgen was ik best zenuwachtig. Na al die 
weken dat we ons hadden voorbereid was het 

eindelijk zover. Eerst gingen we onze mooie kleren 
aantrekken voor de speciale dag. Toen gingen 
we naar de kerk, die was heel mooi versierd. 
Het was héééééééél druk in de kerk. Alleen met 
Kerstmis was het nog drukker. Maar er gingen 
natuurlijk ook heel veel kinderen hun Eerste 
Communie doen. Dat was gezellig. Iedereen zag 
er heel mooi uit en ze hadden veel familie bij zich. 
Het duurde even voordat ik mocht voorlezen. 
Maar dat ging gelukkig best goed. We mochten 
de gaven aandragen voor de tafel en bij het 
altaar staan. Dat vond ik interessant en ook een 
beetje cool. Samen gingen we het ‘Onze Vader’ 
bidden. Dat ging goed, maar niet helemaal 
omdat veel mensen de oude versie zeiden en 
wij hadden de nieuwe geleerd. Dat was dus best 
een beetje verwarrend. Maar ik deed gewoon de 
nieuwe. Jozef vertelde over gebaren. Sommige 
gebaren waren goed. Ze betekenen ‘Ik hou van 
jou’ of ‘Ik deel dit samen met jou’. Een slecht 
gebaar was ‘Ik wil de baas spelen over jou’. Het 
gebaar van Jezus betekende ’Ik hou van jou’. 
Dat was een goed gebaar. Hij deelde het brood 
in stukken. Toen ik de Eerste Communie kreeg, 
vond ik het wel spannend. Ik was bang dat ik nog 
niet helemaal wist wat ik moest doen. Maar het 
ging heel goed. Ank en Robin hadden ons heel 
duidelijk verteld van te voren wat we moesten 
doen. Ik vond ze heel lief. Als ik weer naar de 
kerk ga, dan mag ik altijd een hostie. Dat vind ik 
superleuk. Ik hoor er nu echt bij. 

(Verteld door Levi, geschreven door Senta)

“Van aangezicht tot aangezicht ”
Voor menige katholiek klinkt een “persoonlijke 
relatie met Christus” meer als iets van de EO dan 
van de katholieke kerk, maar paus Franciscus 
denkt daar anders over. In Evangelii gaudium 
benadrukt hij het belang hiervan en nodigt hij 
ons allen uit om onze persoonlijke ontmoeting 
met Jezus te hernieuwen. Als stap in die richting 
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hebben de Ludgerus- en Salvatorparochie een 
bezinning over Christus aangeboden op 13-14 
maart, onder leiding van Tim Schilling van het 
Centrum voor Parochiespiritualiteit. Na een korte 
inleiding hebben we met elkaar gesproken over 
onze eigen “relatie” met Christus. Daarna keken 
we in stilte naar enkele beelden van Christus. 
Mooi om te zien was hoe de deelnemers 
beelden konden plaatsen louter op basis van zijn 
gezichtsuitdrukking. Wellicht gemakkelijk met een 
beeld van het kruis, maar uitdagender waar Jezus 
alleen maar rustig in de verte kijkt. En toch lukte 
het: een beeld van het Laatste Avondmaal!  
De gedachtewisseling was boeiend. Eén 
parochiaan zei dat hij weinig verschil zag tussen 
zijn gedrag en die van zijn naasten. Ook die 
mensen bedoelden het goed: alleen gebed 
maakte hem anders. Naar aanleiding hiervan zei 
een tweede deelnemer dat hij in zijn omgeving 
wel een verschil zag. Het verbaasde hem soms 
hoe wreed en onethisch mensen kunnen zijn. Voor 
hem was de relatie met Christus sleutel tot een 
beter bestaan.   

(Tim Schilling)

Ingezonden brief: Genoten!
Wat hebben we genoten van de viering op 
zondag 1 maart in de Rafaelkerk. De Eerste 
Communicantjes op het priesterkoor zongen o.a. 
‘Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw’. 
Pastor Smits wees toen naar boven: ‘Dààr is God. 
Dag God’. Geweldig toch. De kinderen zullen 
inderdaad bij hun ochtend- en avondgebed 
bidden: ‘Dag goede God, help ons vandaag en 
blijf bij ons vannacht’.  
Grote waardering hebben we voor mevr. Agnes 
Scheerboom en de andere vrijwilligers, die met 
de kinderen werkten om hen méér vertrouwd te 
laten raken met God en zijn Kerk. Ook de scholen 
doen prachtig werk. Terecht volgde op 1 maart 
twee keer een spontaan applaus. Gelukkig zijn er 
meer initiatieven en voorstellen voor de toekomst 
van onze nieuwe, grote parochie mogelijk. 
Bijvoorbeeld de samenkomst van een groep 
20-plussers kan belangrijk zijn: zij zijn o.a. onze 
toekomst. En laten wij allen enthousiast waken 
over en denken aan ons aller gelukkige toekomst; 
ieder met zijn of haar gaven, zodat wij allen van 
binnenuit goed onze weg vinden. Succes! Good 
luck!                                                         

 Hans Putman.

(Palm)Pasen in de Antonius 
We kijken met de kinderen terug op een mooie 
paastijd in de Antonius. In de Familieviering van 
Palmpasen hebben we Jezus binnengehaald met 
onze palmpasenstokken.  Een indrukwekkende 
hoeveelheid palmpasenstokken sierde vervolgens 
het altaar.  Stokken van kinderen uit de Antonius 
en ook uit de Jakobus. Dit keer gingen de 
stokken niet naar de opa’s en de oma’s van de 
kinderen. Iedereen in de kerk mocht een kaart 
achterlaten met daarop een naam en adres 
van iemand die nu niet in ons midden kon zijn, 
maar aan wie we wilden denken.  We hebben 
van de kinderen gehoord dat ze blij verraste 
gezichten gezien hebben toen ze de stok 
afgaven: er zijn mensen blij gemaakt! Een week 
later was dan het hoogtepunt van de paastijd: 
de kinderpaasviering.  De kinderen hebben het 
verhaal van Pasen nagespeeld; een Passion op 
kinderformaat.  In de binnentuin van de kerk 
hebben we een paasvuur gemaakt. Wat zwaar 
en donker was is verbrand. Het licht van Christus is 
ontstoken. Het is echt Pasen geworden

Bernadette van Lourdes  in de Rafael 
Zaterdagavond 11 april was de vergaderkamer 
van de Rafael tijdelijk omgebouwd tot 
mini-bioscoop. Zelfs popcorn ontbrak niet. 
Hoofdprogramma was de levensfilm van 
Bernadette, speciaal bedoeld voor de drie tiener-
pelgrims die in 2014 het H. Vormsel ontvingen en in 
mei 2015 meegingen naar Lourdes: Hedda, Eline, 
Noorani. Maar ook enkele nieuwe vormelingen 
met ouders en begeleiders lieten zich inspireren 
door het verhaal van Bernadette. 

Oecumene  met migrantenkerken   
Op dinsdagmiddag 14 april kwam in de 
Pniëlkerk van de Chinees Christelijke Gemeente 
een bonte verzameling voorgangers samen 
van ‘Nederlandse’ en ‘immigranten’- kerken. 
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Mooi om te zien al die vertegenwoordigers 
van geloofsgemeenschappen van Chinezen, 
Filippino´s, Iraniërs, Ethiopiërs, Afrikanen. Het lijkt 
erop, dat wij Nederlanders onze geloofsblijheid 
en Evangelische ijver bij hen kunnen opladen, of 
misschien wel downloaden. Het thema was de 
beleving van Eucharistie of Avondmaal. 

Ouderendag  Nicolaas-Monicakerk
Dinsdag 24 maart vond de jaarlijkse Ouderendag 
weer plaats in de Nicolaas-Monicakerk.  Dit is 
altijd een gezellige dag waarop de ‘ouderen’ 
binnen onze locatie verwend worden. Gerrit-
Jan Westerveld opende de dag met een mooie 
viering waarna er koffie en thee met wat lekkers 
erbij  geserveerd werd.  Tijdens de koffie kon er 
natuurlijk bijgepraat worden.  Ondertussen werd 
er in de keuken door de vrijwilligers een lunch 
voorbereid: broodjes met een eigengemaakte 
groentesoep. Na de lunch was er muziek van 
Henny van Genechten. Iedereen zong volop 
mee. Cock van Beek had daarna de bingo weer 
georganiseerd met natuurlijk leuke prijzen. Aan 
het eind van de dag was er voor iedereen een 
prachtige cyclaam als herinnering aan deze 
fijne dag. Dank aan allen die deze dag mede  
mogelijk  gemaakt hebben!

Paasviering Ludgerschool
Het was weer druk donderdag 2 april in de 
St.Jacobuskerk. De kinderen van de Ludgerschool 
kwamen naar de kerk voor de paasviering. Dat 
moest wel in twee keer, omdat de groep te 
groot was. Twee keer het verhaal van Pasen, 
over lijden en opstanding, dat werd verteld door 
Carmela Tumminaro. Zij vervangt momenteel 
Marian Boumans, omdat die met ziekteverlof is. 
Carmela deed dat op een voortreffelijke manier. 
Zoals u het verhaal gehoord hebt, hebben de 
kinderen dat ook meegekregen. Jezus ter dood 
brengen en na drie dagen weer uit de dood 
opstaan. Of de kinderen dat allemaal begrepen 
hebben is natuurlijk een vraag, want voor 
oudere mensen is dat al lastig. Tussendoor was 
er muziek van Ben Bouwhuizen (piano), Lisanne 
Hagenbeuk (viool) Lisa Punte (altblokfluit) en 
Joris van Haarlem (piano). Het leuke was dat ik 
ook nog iets mocht vertellen over onze kerk en 
onze geloofsgemeenschap. Van de kinderen 
mag de kerk open blijven, want zij vinden de 
Jacobuskerk ook een mooie kerk. Wat zou het 

toch fijn zijn als wij samen met de kinderen en de 
leerkrachten van de Ludgerschool samen mogen 
vieren in onze gemeenschap, maar vooral in deze 
prachtige Jacobuskerk. Laten wij er samen voor 
zorgen dat dit enige katholieke steunpunt in Zuilen 
niet verloren gaat.  

(Frans Ritzer)

DIVERS

Rectificatie
Bij de foto’s in de vorige editie van Ludgerus 
Magazine van de oude gesloten kerken staat 
dat de O.L.V. Maria Ten Hemel opgenomen kerk 
(Biltstraatkerk) opgegaan is in de Joseph. Was dat 
maar waar. Hij is opgegaan in de H.Hart kerk, en 
toen die gesloten is  in de Aloysiuskerk. De Joseph 
is wel de moederkerk van de meeste kerken van 
de Ludgerusparochie, incl. de Paulus. 

(Dick van der Horst)

Zegening van fietsers  op het Domplein 
Met het oog op de ‘Grand Départ’ wordt 
op zaterdag 20 juni het Utrechtse Domplein 
opengesteld voor een bijzondere rite. Om 
14.30 verzorgt mgr. H. Woorts een kleine viering 
en zegening van het wijwater. Daarna zullen 
verschillende priesters beschikbaar zijn voor het 
geven van de zegen aan fietsers: dat zij attent 
en beleefd zijn in het verkeer en gespaard blijven 
voor ongelukken. Individuele fietsers maar ook 
fietsgroepen mogen hun bijzondere intentie 
voorleggen. 

Pinksterinspiratie in het park
Op zondag 24 mei ben je van harte welkom op 
het Pinksterfeest, dat de kerken in Overvecht 
samen voor de tweede keer organiseren in Park 
de Watertoren. Het feest 
begint met een korte 
viering om 11.30 uur die 
wordt opgeluisterd door 
het Groot Overvecht Koor 
en Clarence en Yvonne 
Breeveld. Na de viering is er 
vanaf 12.30 een gezellige 
picknick. Zorg voor iets 
lekkers te eten en te drinken 
om met anderen te delen. 
We vertrouwen erop dat het 
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net als vorig jaar prachtig weer wordt. Bij slecht 
weer wijken we uit naar het Johannescentrum 
aan de Moezeldreef 400. 

Contactmiddag voor 55-plussers 
In een ontspannen en gezellige sfeer is er alle 
gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en spel 
- o.a. scrabble, rummykub, sjoelen, dammen, 
schaken - voor alle “ouderen” van 55+ in 
Utrecht West. Neem gerust uw man, vrouw, 
vriend, vriendin, buurvrouw en/of buurman mee. 
Eerstvolgende middag:  21 mei van 14:30 tot 16:30 
in de Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 Utrecht. 
Contactpersoon: Mieke Pijper, Noltheniusstraat 
53, 3533 SG  Utrecht ; tel: 030 2945721 email:
erikmieke@zonnet.nl

Dominicuspicknick
Op 28 juni, na de eucharistieviering om 10.00 uur 
waarin  pater Jozef Essing o.p. voorgaat, is er op 
het plein van de Dominicuskerk – bij slecht weer 
binnen – de jaarlijkse zomerpicknick. Iedereen 
neemt daarvoor wat lekkers mee, de locatie 
zorgt voor stokbrood en drinken. De picknick staat 
geheel in het teken van Le Grand Départ, die 
een week later in de binnenstad zal plaatsvinden. 
Tevens vieren we samen de 80ste verjaardag van 
Jozef Essing o.p. 
Aanmelden voor de picknick: secretariaat@
dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 
(werkdagen 9.00-12.00 uur)

PERSONALIA

Gerard Groener onderscheiden
Met Beloken Pasen hebben 
we Gerard Groener nog eens 
in het zonnetje gezet. Hij had 
aangegeven als blijk van 
erkentelijkheid voor al die jaren 
inzet in de Joseph (en niet alleen 
de Joseph) wel de Paaskaars 
van 2014 te willen ontvangen. 
Bij deze. Gerard Groener is wel 
eens de ‘laatste Pastoor’ van de 
Joseph genoemd. Als priesters hadden mogen 
trouwen dan was Gerard Pastoor geweest en 
misschien zelfs opgeklommen. Dat is Gerard dus 
niet geworden. Gerard is wél pastoraal supervisor 
geweest, staflid van het Ariënsconvict, ex-priester 

en getrouwd. Bij hoge uitzondering mocht Gerard 
van  Kardinaal Simonis les blijven geven. Gerard 
is loyaal aan de Kerk gebleven en heeft zich in 
de Joseph ingezet in het bestuur, als voorganger, 
animator, coördinator, beleidsmaker etc. De 
laatste tijd doet hij het wat kalmer aan. Zoals 
bekend is Gerard gehuwd met koorlid Cobi van 
Breukelen. De Paaskaars is dus ook een beetje 
voor haar.

Afscheid Mien Klarenbeek
Op dinsdagmorgen 17 maart 
is vroeg in de morgen op 
83-jarige leeftijd Mien Klarenbeek  
overleden. Kort daarvoor was 
ze opgenomen in het ziekenhuis 
en van daar uit was ze naar het 
Hospice in Nieuwegein gegaan. 
Mien was sinds lange tijd sterk 
verbonden met de Monica 
en later ook met de Nicolaas-
Monica. Zij heeft nauw samengewerkt met Pater 
Joop van Roosmalen en heeft veel gedaan voor 
de Kabouterkring.  Mien was onderwijzeres aan 
de Jacobusschool in Zuilen. Daar was ze als een 
moeder voor de kinderen van de eerste klas.  Mien 
had veel contacten met mensen die in de Missie 
werkten.  Tijdschriften waarop Mien geabonneerd 
was, stuurde zij door naar  verschillende mensen.  
Zo is  een mooie correspondentie ontstaan. Met 
als gevolg dat ze één van hen ging bezoeken in 
Colombia. Zo is Mien begonnen als ondersteunster 
voor het  onderwijs in de Barranquilla in de wijk 
La Paz. Vanuit Nederland ondervond ze veel 
financiële steun om haar werk te kunnen doen.  In 
totaal heeft Mien  7 jaar haar werk in Colombia 
kunnen doen.  Na terugkomst in Nederland heeft 
ze vanuit de Nicolaas-Monica haar steun aan 
Barranquilla kunnen voorzetten. In de kerk zelf was 
Mien als het ware een spin in het web. Mien had 
lijntjes naar veel mensen die haar steun konden 
gebruiken.  Ook had ze  wekelijks een bijeenkomst 
waarop zij met een klein groepje bijbel-teksten 
doornam. Zelfs toen het lopen te moeilijk werd 
bracht de telefoon voor velen uitkomst. Mien was 
een vrouw die niet op de voorgrond trad maar 
voor onze Nicolaas-Monica-gemeenschap van 
grote betekenis was en blijft! Op maandag 23 
maart hebben we in de Nicolaas-Monicakerk 
tijdens een mooie dienst met veel mensen 
afscheid van haar genomen.
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