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

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

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

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

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

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

Mededelingen, berichten of andere copy voor Ludgerus Magazine 
zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom niet ze te 
versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, zo’n 150 
woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer dan 450 
woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan s.v.p. eerst 
even contact op met het secretariaat: 030 – 244 13 19.

Het volgende nummer van Ludgerus Magazine verschijnt op: 3 mei. 
Copy voor dit nummer moet uiterlijk 11 april bij het secretariaat zijn 
aangeleverd. 

Colofon
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, Leny Beemer, Yosé 
Höhne-Sparborth, Ton Huitink, Gérard Martens, Simon 
Nagelmaeker, Titus Schlatmann, Koos Smits, 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-do: 10-14 uur|mail@rkzuilen.nl

St. Josephkerk
Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht; 030 – 271 93 93 | 1 okt. – 1 mei: wo. en vr. 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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DBeste parochianen ,
Verder dan de dood

De paashazen, kuikens, en chocolade-eieren in de schappen van de 
supermarkten worden tegenwoordig door weinig klanten in verband 
gebracht met het Paasfeest waarin Christus wordt bezongen als de Levende 
en Opgestane uit de dood. In de verhalen van de bijbel stuit Pasen op 
ongeloof. De verrijzenis van Jezus wordt voor een illusie gehouden. Het zijn 
maar vrouwen die bij het graf van Jezus zijn geweest; hun woord telt niet. Het 
is dan ook bijna vanzelfsprekend dat  Zijn leerlingen hun boodschap, dat de 
Heer leeft, niet geloven (Marcus 16:11). Dat horen we ook bij de vrienden van 
Jezus die met een vreemdeling onderweg zijn naar Emmaus. Hun twijfel slaat 
om in geloof als ze met de vreemdeling thuis aan tafel zitten. Bij het breken van het brood gaan hun de 
ogen open voor de vreemdeling die onderweg naar hen luisterde en met hen sprak over de Messias. 
Na deze gebeurtenis keren zij terug naar de leerlingen van Jezus in Jeruzalem en vertellen over hun 
ontmoeting met de Levende (Lucas 24:13-35).

Pasen is de weg van verdieping van ons inzicht dat Jezus, de gekruisigde, de mislukte, vernederde, 
godverlaten mens door God niet in de steek wordt gelaten en door Hem wordt opgeheven. God 
toont zijn liefde aan Hem die trouw en rechtvaardig blijft, ook als hij oog in oog staat met zijn eigen 
ondergang. Mozes hoort het de Eeuwige zeggen: ”Ik heb de ellende van mijn volk gezien, de 
jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te 
bevrijden uit de macht van Egypte, om hun weg te leiden naar een land dat goed en ruim is, dat 
overvloeit van melk en honing” (Exodus 3:7-8). In het verhaal van Jezus zien wij het gebeuren!
Pasen gaat ook over het herstel van de kring van Jezus’ leerlingen die bij de moord op Jezus in 
Jeruzalem door angst en verraad uit elkaar is geslagen (Marcus 14:50, 66-72). 
Engelen, hemelse boodschappers, sturen de vrouwen bij het graf naar de vrienden van Jezus. 
Vervolgens verschijnt Jezus zelf aan de leerlingen en Hij geeft hen de opdracht te getuigen van wat 
zij hebben gezien en gehoord (Johannes 20:19 en Johannes 21:1-13). In de  herstelde gemeenschap 
worden nieuwe mensen opgenomen die zich er door God aanvaard en geheeld weten (Handelingen 
2:46). Door heilzame gebeurtenissen in de gemeente lijkt de dood teruggewezen; wij raken aan het 

eeuwige leven.
Pasen gebeurt nu waar vreemde, verslaafde, eenzame, zieke, oude  mensen, die niet 
in tel zijn,
weer mee kunnen doen. En bij alle dood die op onze weg komt kan de Verrijzenis van 
de Heer ons helpen om het vertrouwen in en de hoop op de toekomst te bewaren: dat 
Gods  barmhartigheid blijft.
Ik wens ons een zalig paasfeest dat ons trouw en liefde laat zien, sterker dan de dood. 

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



- Door Pastoor Ton Huitink -

Als de nacht voorbij is, staan we op 
van bed. De wekker loopt af, we 
wrijven de slaap uit de ogen, we 
komen overeind en maken ons klaar 
voor de dag, een dag van actief 
bezig zijn. Dat is leven. Wie slaapt 
leeft niet echt, want leven uit zich 
in activiteiten. Leven is om je heen 
kijken, luisteren naar de geluiden om 
je heen, dingen doen voor jezelf of 
voor anderen. Wie zijn ogen sluit om 
te slapen, is in het duister, of het nu 
nacht is of dag.
 
Pasen is opstaan, weer tot leven 
komen. Het is weer licht, we moeten 
aan het werk. Maar slapen we dan? 
Het antwoord is heel vaak: ja, we 
gaan vaak slapend door de dag, we 
zijn halve slaapwandelaars, de slaap 
van sleur en gewenning. 

Daardoor zien we veel dingen 
niet, zien we te vaak niet de 
mogelijkheden die we krijgen om iets 
te doen voor anderen, om licht te zijn 
voor anderen. We horen de vragen 
van mensen niet die we ontmoeten, 
hun onuitgesproken 
vragen naar wat 
warmte, naar wat 
aandacht, wat tijd, wat 
liefde.
Pasen is opstaan, in 
beweging komen om 
de droom van Jezus 
van Nazaret levend te 
houden, die droom van 

het rijk Gods op aarde, dat rijk van 
vrede en liefde voor alle mensen. 
Op Goede Vrijdag werd ook die 
droom vermoord, maar met Pasen 
vieren we dat die droom weer tot 
leven komt, in mensen van goede 
wil, in ieder van ons, als wij tenminste 
de moed hebben op te staan uit 
onze slaap, als wij overeind komen 
en onszelf de vraag stellen: wat 
kan ik vandaag doen om die oude 
droom een beetje werkelijkheid te 
maken in mijn eigen levenssituatie. 

Iemand zalig Pasen toewensen, 
betekent eigenlijk: mensen oproepen 
wakker te worden, op te staan, 
aan het werk te gaan, ieder op 
zijn eigen plek en binnen zijn eigen 
verantwoordelijkheid, maar ook 
samen als parochiegemeenschap.
 
Wij moeten licht zijn en anderen 
bijlichten. Wij moeten vuur zijn 
en anderen verwarmen. Wij 
moeten levend water zijn in de 
gemeenschap. Dat zou ons dagelijks 
werk moeten zijn. Dat is de manier 
waarop wij Jezus levend houden, 
niet alleen in onze herinneringen, niet 

alleen in onze vieringen maar ook en 
vooral in onze daden en onze manier 
van leven.
 
Pasen lijkt iets van het verleden, 20 
eeuwen geleden. Maar als we goed 
kijken en luisteren dan is het elke 
dag weer actueel. Die Jezus van 
toen schept nog steeds toekomst, 
ondanks alle duisternis en ondergang 
in de wereld van vandaag. Hij schept 
nog steeds leven, ondanks de vele 
doden die nu vallen, ook in het land 
waarin hij geleefd en gestorven is. 

In zijn geest moeten we aan het werk 
om nu toekomst en leven 
te scheppen. Dan zal het 
voor ons allen zijn een zalig 
Paasfeest.

Namens pastoraal team, 
bestuur en medewerkers 
wens ik u waarlijk een Zalig 
Pasen!
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Pasen 2016
Ja hoor het is weer zover: we laten de veertig ‘donkere dagen’ achter ons. We veranderen van 
houding. Niet meer het hoofd teneer geslagen, de rug voorover gebogen, maar fier en rechtop 
staand de nieuwe dag verwelkomen en het leven vieren. Pasen is opstaan en tot leven komen.
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Met dit gebed dat ik in een boekje gevonden heb van Moeder Teresa wil ik 
beginnen. Het is mij heel dierbaar en ik bid het vaak. Moeder Teresa is voor 
mij een voorbeeld in mijn werk en mijn leven. Ook heeft zij gezegd: “Je hoeft 
geen grote dingen te doen, maar kleine dingen met grote liefde.” Dit is altijd 
mijn voornemen om kleine dingen met grote liefde te doen uit liefde voor 
Hem. 
Is dit altijd makkelijk? Nee zeer zeker niet en ik faal regelmatig, maar ik geef 
het niet op. Ik blijf het proberen iedere dag opnieuw. Waarom? Omdat het mij 
gelukkig maakt Jezus te dienen in de kleine dingen.
Hierdoor maak ik dingen mee in mijn werk maar ook gewoon buiten op straat 
waar ik ineens aangesproken wordt en waar ik kan getuigen van de Liefde in 
mijn hart voor Jezus.
Mooie ervaringen die ik ga proberen op te schrijven. Niet om mij bekend te 
maken of eer te geven maar alleen voor glorie en eer van onze Hemelse 
Vader.

Emmy

Gods Liefde weerglanzen
Lieve Jezus, help mij om de glans van Uw aanwezigheid

uit te stralen, waar ik ook heen ga.

Overspoel mijn ziel met Uw Geest en Uw Leven.
Doordring mij en neem totaal bezit van mijn ganse wezen,

opdat mijn leven
alleen maar de uitstraling zou zijn van het Uwe.

Schijn doorheen mij en leef zo in mij
dat allen die met mij in contact komen

Uw aanwezigheid in mij mogen aanvoelen.

Laat hen naar mij kijken en niet langer mijzelf zien
maar alleen U, mijn Jezus.

Blijf in mij
en ik zal zoals U schijnen als een licht voor de anderen.

Dit licht, O Jezus, komt volledig van U.
Uzelf zijt het die door mij de mensen verlicht.

Laat mij U dan prijzen en Uw grote Liefde weerglanzen
door allen rondom mij te verlichten.

U wil ik verkondigen zonder veel omhaal van woorden
maar door mijn voorbeeld,

door de aangrijpende kracht en invloed van mijn daden,
door de vanzelfsprekende volheid van liefde

die mijn hart U toedraagt.

Moeder Teresa

Gesprek op straat 
met Marokkaan-
se jongeren
Ik moet zo nu en dan tot 8 uur 
’s-avonds werken en toen ik op 
een avond naar huis liep in het 
donker, kwam ik twee Marok-
kaanse jongens tegen.
Zij vroegen mij: “Bent u niet 
bang in het donker om alleen te 
lopen?”
Ik zei, terwijl ik mijn wijsvinger 
ophoog hief: “Nee, ik vertrouw 
op God dat Hij
mij beschermt.” Daarop vroegen 
zij mij: “Bent u gelovig, bent u 
Christen?”
Daarop zei ik: “Jazeker ben ik 
gelovig en Christen.”

De jongens weer: “Wij zijn mos-
lim.” Waarop ik tegen hen zei: 
“Nou dat is  toch heel mooi.” 
Daarop ontstond een levendig 
gesprek over het geloof, dat zij 
geloven dat Jezus een profeet is 
en ik uitlegde dat Hij voor mij de 
Zoon van God is. Zij bleven uiterst 
respectvol; het was een mooi 
gesprek. 

Op een gegeven moment zei ik 
tegen hun: “Weet je wat, als jullie 
nu eens netjes met mij meelopen 
zodat ik veilig thuis kom.” Dat 
vonden zij een goed idee en al 
pratend brachten zij mij naar huis. 
In deze tijd waarin mensen zo 
negatief zijn over Marokkanen 
en andere culturen is het toch 
fijn om ook goede ervaringen 
te delen. Ook ik heb genoeg 
minder prettige ervaringen, maar 
ik weiger om te geloven dat 
alle Marokkaanse medelanders 
en andere mensen met andere 
culturen slecht zijn.



Symposium 
Dominicanen en 
mensenrechten

- Door Leny Beemer -
Als hoofdthema voor alle 
vastenzondagen gekozen voor 
‘Gods barmhartigheid en de onze’, 
waarbij per zondag een specifieke 
dominicaanse heilige als een spiegel 
wordt gememoreerd: Dominicus 
de Guzman, Martinus de Porres, 
Antonio de Montesinos, Catharina 
van Siëna, Jean Joseph Lataste en 
als laatste (nog niet heilig verklaarde) 
Pierre Claverie.  Deze figuren uit de 
Dominicaanse traditie staan model 
voor Gods barmhartigheid en liefde 
voor elk mens, zoals die in Jezus 
gestalte hebben gekregen. 

Op 7 november organiseerde de kerk 
in Oog in Al, in samenwerking met de 
Dominicaanse Lekengemeenschap 
Nederland,  het eerste 
Jubileumsymposium onder de titel 
‘Rumoer van het Nieuwe – Aanzetten 
voor de kerk van de komende acht 
eeuwen’. Binnenkort, op 2 april, 
zal in de Dominicuskerk Nijmegen 
een tweede Symposium worden 
gehouden over de dominicaanse 
inzet voor mensenrechten, onder 
de titel ‘Zijn zij dan geen mensen?’  
Dat sluit naadloos aan bij de 
thematieken van de 40-dagentijd in 
de Dominicuskerk. 
Iedereen is welkom in Nijmegen. Wel 
graag even aanmelden, inclusief de 
keuze van de workshop ’s middags. 
Hieronder een toelichting.

De orde van de dominicanen heeft 

een fascinerende geschiedenis met 

de mensenrechten, die loopt van de 

woedende preek van Antonio de 

Montesinos in 1511 tegen de misdaden 

van de Spaanse overheersers tegen de 

Indianen, via ‘mensenrechtenactivist’ 

Bartolomé de las Casas, naar jurist en 

theoloog Francisco de Vitoria die wel de 

‘vader van het internationaal recht’ wordt 

genoemd. Vele anderen zijn hen gevolgd. 

Door de eeuwen heen zijn dominicaanse 

broeders, zusters en leken betrokken 

geweest bij de strijd voor mensenrechten 

en erkenning van de menselijke 

waardigheid. Die inzet gaat nog altijd 

door, in velerlei vorm, wereldwijd en ook in 

Nederland. Sprekers tijdens het symposium 

‘Zijn zij dan geen mensen?’ zijn dr. Richard 

Steenvoorde, dominicaan en jurist, en 

Lucette Verboven, Vlaamse tv-maakster 

en auteur van het boek ‘Ongewone 

wegen’ met portretten van dominicanen 

uit de hele wereld. Richard Steenvoorde 

zal onder de titel ‘Omdat ieder mens 

telt’ ingaan op de dominicaanse inzet 

voor de mensenrechten in de zestiende 

eeuw. Lucette Verboven spreekt over de 

hedendaagse dominicaanse inzet. Titel 

van haar lezing: ‘Preken is spreken. Zwijgen 

is geen optie.’

In de middag zijn workshops voorzien 

over (1) de rechten van gevangenen, (2) 

slavernij toen en nu, (3) vrouwenhandel en 

(4) mensenrechten in de verkondiging. 

Het symposium is voor iedereen 

toegankelijk. Het vindt plaats in de 

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 

7, 6524 RN Nijmegen. Aanvang: 10.00 

uur, sluiting 16.00 uur. Deelname is 

gratis. Er wordt een lunch aangeboden. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden 

door een e-mail te sturen aan: gerard.

van.etten@home.nl, onder vermelding 

van eerste en tweede voorkeur voor een 

workshop.

Zie voor het volledige programma de 

folder op: http://www.dominicanen.

nl/2016/01/studiedag-dominicanen-en-

mensenrechten/

Het symposium is maakt deel uit van de 

viering van 800 jaar dominicanen. Meer 

daarover op: www.800jaardominicanen.
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Dominicaanse traditie en 
Gods Barmhartigheid

In de Dominicuskerk Utrecht wordt dit jaar extra aandacht besteed aan het 800-jarig jubileum 
van de Orde van de Predikers. Omdat dit jubileum van de Dominicanen samenvalt met het 
Jaar van de Barmhartigheid, besteedt de Dominicuskerk tijdens de 40-dagentijd aandacht 
aan het thema barmhartigheid, aansluitend bij de lezingen van de zondagen.
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Hendro Munsterman (1972) is rooms-katholiek theoloog, gehuwd en sinds 2003 wonend en 
werkzaam in Frankrijk. In een kort vraaggesprek vat hij de lezing die hij in de Rafael kerk op 28 
januari heeft gegeven over de encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus samen.

Je vertelde in je lezing in de Ra-
faelkerk dat dit je zevende le-
zing over de encycliek was. Wat 
boeit je aan dit document en 
deze paus?

Paus Franciscus is niet de eerste 
paus die over het milieu spreekt. 
Sommigen willen dat nog wel 
eens vergeten en denken dat 
met Franciscus alles anders is ge-
worden. Er zijn prachtige uitspra-
ken van Johannes Paulus II over 
de aandacht voor het milieu (hij 
riep bijvoorbeeld Franciscus van 
Assisi in 1978 uit tot patroonhei-
lige van de milieubeweging). 
En Benedictus XVI werd in de in-
ternationale pers al “The Green 
Pope” genoemd. 

Maar wat Franciscus in zijn ency-
cliek op bijzondere wijze doet is 

de gezamenlijke wortel van het 
milieuprobleem en het armoe-
deprobleem blootleggen. “De 
schreeuw van de aarde” en “de 
schreeuw van de armen” zijn 
dezelfde schreeuw en hebben 
dezelfde oorzaak. Beiden zijn het 
gevolg van de overheersende 
wegwerpcultuur.

Jouw insteek was niet om te be-
ginnen met de encycliek maar 
met een artikel uit 1967 van Lynn 
White jr. Je vermoedde uit dat de 
paus zich door White heeft laten 
inspireren. Waarom denk je dat?

Eind 1966 gaf deze Amerikaanse 
historicus een indrukwekkende 
toespraak die in 1967 in het blad 
Science werd gepubliceerd, on-
der de veelzeggende titel: “De 
historische wortels van de eco-
logische crisis”. Hij ziet die wor-
tels in het Westerse christendom. 
Het christendom is deel van het 
probleem. Lynn White vindt dus 
dat we ofwel een nieuwe religie 
nodig hebben, ofwel de oude 
religie moeten heroverwegen. 
Tenzij... we ons wellicht laten in-
spireren door wat volgens hem 
de grote uitzondering is: Francis-
cus van Assisi. Volgens mij ziet 
Lynn White een heleboel andere 
denkers over het hoofd, maar 

hij heeft wel gelijk wanneer hij 
zegt dat het denken van Fran-
ciscus over onze omgang met 
de kosmos een revolutie in ons 
denken en doen teweeg kan 
brengen. En de 21ste eeuwse 
Franciscus, de huidige paus, 
doet precies dat in zijn ency-
cliek uitvoerig uit de doeken. 

In de encycliek richt paus Fran-
ciscus zich op heel de Schep-
ping. Dat is meer dan de bomen, 
de dieren en de vissen, de mens 
wordt niet apart gezet maar is er 
onderdeel. 

“Alles is met elkaar verbonden”, 
zegt de paus ons. De mens is 
weliswaar te onderscheiden 
van de rest van de Schepping, 
maar moet zich niet boven die 
schepping wanen. Onderscheid 
moet niet leiden tot hiërarchise-
ring. Wij zijn onderdeel van de 
Schepping, solidair met de rest, 
en bovendien afhankelijk van de 
rest. Maar we dragen de unieke 
verantwoordelijkheid – die geen 
enkel ander schepsel heeft – om 
voor die schepping zorg te dra-
gen. 

Is de encycliek meer dan een 
verzameling van mooie gedach-

Vraaggesprek met theoloog Hendro Munsterman:

Zorg voor de schepping



ten? Hoe helpt het ons om onze 
verantwoordelijkheid voor heel 
de schepping op te pakken? De 
conferentie in Parijs, zo lijkt het, 
is mede door de paus tot een 
succesvol geworden. Kun je de 
waarde (rol) van de paus, de en-
cycliek en de conferentie voor 
onze toekomst duiden? 

Deze encycliek maakt inmiddels 
deel uit van de Sociale Leer van 
de Kerk en zal ook in de toekomst 
talloze wetenschappers, denkers 
en gewone gelovigen bezighou-
den. De encycliek is een oproep. 
Franciscus is er heilig van over-
tuigd dat we het kunnen. Het 
is het optisme van het “Yes, we 
can” van Obama en het “Wir 
schaffen das” van Merkel. Maar 
anders dan bij deze politici gaat 
het bij de paus om een noodza-
kelijke ommekeer, een bekering. 
En dat kan niet slechts van politi-
ci komen. Iedereen draagt daar-
toe medeverantwoordelijkheid – 
de rijken echter een grotere dan 
de armen. Dat dan weer wel!

Vraaggesprek met theoloog Hendro Munsterman:

Zorg voor de schepping
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Munsterman doceert  o.a. aan de Université Catholique de Lyon en 
is namens de Franse bisschoppenconferentie gedelegeerde voor 
de dialoog met de evangelische kerken. Tevens is hij Vaticaan-
commentator voor het Nederlands Dagblad en schrijft hij als publicist 
o.a. voor het Belgische Kerknet en de interreligieuze internetsite Nieuw 
Wij. Hij werd onlangs uitgeroepen tot Katholiek van het Jaar 2015.



10

- Vrij naar Simon Nagelmaeker - 

Om de band tussen Joden en 
christenen te bevestigen en 
verstevigen, bezocht paus Franciscus 
onlangs de synagoge van 
Rome. Hij is daarmee de 
derde paus op rij die dat 
doet. Joden en christenen 
horen bij elkaar. Christenen 
kunnen hun eigen geloof 
niet begrijpen zonder 
kennis van de Joodse 
wortels. Dat kunnen we 
bijvoorbeeld illustreren 
met het begrip ‘ongegist 
brood’. 

Ongedesemd brood, 
zeggen we ook wel. 
Matses, zeggen Joden. 
Het is het brood dat men snel moest 
bakken, vlak voor de Bijbelse uittocht 
uit Egypte – dat met het Joodse 
paasfeest wordt herdacht. Het is het 
brood dat heel lang goed blijft en 
dat ze in de woestijn aten. Zo kon 
men overleven en ontsnappen uit de 
ellendige slavernij in Egypte.

In de achtdaagse Joodse Pésach-
periode eten Joden geen gegist 
brood. Voorafgaand aan deze 
gistvrije tijd wordt het huis, met alles 
wat erin aanwezig is, ‘gekasjerd’. 
Het huis wordt koosjer gemaakt. 
Dat is een hele operatie, een 
grote voorjaarsschoonmaak kun  
je zeggen. Ook alle boeken 

worden geïnspecteerd op koek- of 
broodkruimels. Hoe orthodoxer, hoe 
preciezer dat reinheidsgebod wordt 
nageleefd.

Want voordat Joden Pésach kunnen 
vieren, moet alles in huis vrij zijn van 
‘chameets’. Dat is een Hebreeuws 
woord voor ‘gegist, gezuurd brood’. 
Brood van gegiste graansoorten 
zoals tarwe, gerst, haver, rogge 
en het tegenwoordig zo populaire 
spelt. ‘Chameets’ staat symbool 
voor het kwaad in de wereld. Het 
kwaad waartoe elk mens kan 
neigen. En besef daarbij: Het kleinste 
beetje kwaad kan alles aantasten. 
Het ’kasjeren’ van ‘chameets’ is 
dus tevens bedoeld als een soort 
geestelijke reiniging.

In de Talmoed wordt gist vergeleken 
met corruptie. Het wordt door 

Joodse wijzen geassocieerd met 
begrippen als trots, hoogmoed, 
afgoderij en ijdelheid. In dat rijtje 
passen begrippen als onderdrukking, 
vooroordelen en vervolging. Alles wat 

het ego op kan blazen, 
zoals gist deeg laat 
rijzen. Natuurlijk, een sterk 
gevoel van persoonlijke 
identiteit is prima, maar... 
het mag niet leiden tot 
arrogant, irritant gedrag. 
Opgeblazen ego, daar 
moet je je van ontdoen. 

Binnen het christelijk 
geloof zijn restanten van 
dit Joods ritueel bewaard 
gebleven. Het eten 
van matses met Pasen 
bijvoorbeeld, Maar ook 

de katholieke hostie is zo’n stukje 
ongedesemd brood. Het is vrij van 
ongerechtigheid, vrij van opsmuk. 
Het is puur. Daarmee is het eten van 
de hostie behalve een herdenking 
van Witte Donderdag, een zich 
verbonden weten met Christus óók 
een soort reinigingsritueel: alles wat 
de menselijke waardigheid aantast, 
moet verdwijnen. Voor Vastentijd en 
Pasen een mooi gebruik, immers: een 
nieuw (schoon) begin!

(Ontleend aan 
Parochiebladenservice)

Matses eten met Pasen
Sommige mensen halen met Pasen niet alleen gekleurde eieren in huis, maar ook matses, 
een soort platte crackers. Vaak zonder te weten, dat ze daarmee aansluiten bij een oude 
Joodse traditie, waarop Christenen aansluiting hebben gezocht.
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Opbrengst van de advents-
actie 2015 
Tijdens de advent heeft de 
Ludgerusparochie met twee 
andere Utrechtse parochies geld 
ingezameld voor taalonderwijs 
voor vluchtelingen. Beheersing 
van het Nederlands is voor 
vluchtelingen een voorwaarde 
om deel te kunnen nemen 
aan onze samenleving. In 
totaal hebben we € 16.200 
opgehaald. Dat geld is 
verdeeld over drie organisaties: 
Taalschool Het Mozaïek, de 
Internationale Schakelklassen en 
de vrijwilligersorganisatie ‘Taal 
doet meer’. Elk van deze drie 
kreeg € 5.400. Dat geld werd 
op 18 februari met symbolische 
cheques overhandigd. 

Vastenactie 2016: 
Ondersteuning vluchtelingen
In vervolg op de Adventsactie 
2015 voeren de Utrechtse 
parochies St. Martinus, St. 

Salvator en St. Ludgerus ook dit 
jaar gezamenlijk een Vastenactie 
ter ondersteuning van drie 
organisaties voor taalonderwijs 
aan vluchtelingen in Utrecht. 
De taalschool het Mozaïek, voor 
basisonderwijs, groeit wekelijks 
(van 300 nu tot 500 leerlingen in 
de zomer). Geld voor boeken in 
de moedertaal ontbreekt. 
De Internationale schakelklassen 
voor middelbaar onderwijs 
werken met de Rotary en AZC 
aan een project waarin jonge 
vluchtelingen via sport en 
hobby in contact komen met 
Nederlandse leeftijdgenoten. 
De Vastenactie helpt bij de 
aanschaf van (sport-)uitrusting 

voor de gevluchte jongeren.
De stichting Taal doet 
Meer organiseert taallessen 
voor volwassenen en 
voorleesactiviteiten voor 
kinderen in de Noodopvang. 
Voor werving van vrijwilligers en 
de aanschaf van materiaal is 
op jaarbasis ongeveer € 5000,- 
nodig.
In totaal hopen we op een 
vergelijkbaar bedrag als vande 
Adventsactie 2015 (ruim € 
16.000) uit te komen. Uw bijdrage 
is welkom in de collecte en op 
NL66 RABO 0176 9931 18 t.n.v. RK 
Parochie St. Ludgerus Utrecht, 
met vermelding: Vastenactie 
2016.

Vastenactie 2016 in 
teken van ‘taal’
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- Door  Gérard Martens - 
In de hal van de school zitten 
zes kinderen in een kringetje met 
een juf onder een prikbord. Op 
de grond liggen geplastificeerde 
kaarten. Samen met de juf 
worden er woorden geoefend 
die belangrijk zijn voor vijf- en 
zesjarigen. De kinderen pakken 
om de beurt een 
kaart en zeggen wat 
ze zien. Niet altijd is 
het goed. De juf zegt 
dan het Nederlandse 
woord en maakt er 
ondersteunende geba-
ren bij. Bijvoorbeeld 
‘wip’. De juf beweegt 
haar handen op en 
neer. Een voor een 
herkennen de kinderen 
dat ding waarmee ze 
zo graag spelen op 
het schoolplein. Weer 
een nieuw woord 
geleerd! Een jongetje heeft 
moeite met het vinden van de 
juiste woorden. Met zachte hand 
houdt de juf de andere kinderen 
tegen die hem maar al te graag 
willen helpen.

Op de taalschool staat het leren 
van Nederlands centraal. Het is 

de bedoeling dat elk kind in de 
basisschoolleeftijd dat nieuw is 
in Nederland terechtkomt op de 
taalschool. Daar doorloopt het 
kind een programma van één 
tot anderhalf jaar. Doel is om 
het zozeer bij te spijkeren dat het 
aan het einde van die periode 
naar de gewone basisschool 

om de hoek kan en voldoende 
taalvaardig is om daar de stof in 
het Nederlands te volgen. 
Hoe belangrijk het leren van het 
Nederlands ook is, dat betekent 
niet dat er alleen maar ‘taal’ op 
het rooster staat. Ook vakken 
als rekenen, gym en creatieve 
vakken komen aan bod. 

Enthousiast en gedreven vertellen 
directeur Karlijn de Jonge en 
Bouwcoördinator Esther van 
Zoest over ‘hun’ school en de 
stormachtige ontwikkelingen 
van de laatste maanden. Sinds 
4 januari heeft de taalschool 
een tweede locatie. Er zijn nu 
21 groepen en 49 medewerkers. 

Binnenkort start de 20ste 
groep. Op 1 februari 
stonden er 309 leerlingen 
ingeschreven en daar zal 
het hoogstwaarschijnlijk 
niet bij blijven. Er wordt 
een aanzienlijke groei 
verwacht in de loop 
van het jaar. De Jonge 
en haar medewerkers 
rekenen op tussen de 
400 en 500 kinderen. 
Van de huidige 
leerlingen woont een 
derde in het AZC of 
in de noodopvang in 

Kanaleneiland. De Jonge: ’Bij 
ons is het nieuws zichtbaar op 
school. Als er ergens in de wereld 
wat gebeurt, zie je een paar 
maanden later kinderen uit dat 
gebied instromen. Dat was zo bij 
de grote aardbeving op Haïti en 
nu natuurlijk met kinderen onder 
andere uit Syrië en Irak.’ 

Achtergrond bij de Vastenactie:
‘Deze kinderen maken het nieuws zichtbaar op 
school’

Wat gebeurt er met alle euro’s die de Utrechtse parochies in de Advent en Vasten inzamelen 
voor het taalonderwijs aan vluchtelingen? Een kijkje bij Taalschool ‘Het Mozaiek’ in Ondiep, 
waar alles draait om vluchtelingenkinderen en taal, taal en nog eens taal.
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Afscheid
‘De kinderen in de 
noodopvang gaan zo snel 
mogelijk naar de taalschool. 
Op het moment dat ze  hier 
binnenstappen spreken ze 
geen woord Nederlands. 
Het is vaak onzeker hoelang 
ze bij ons blijven. Ze kunnen 
zo maar weer verhuizen. 
Dan komen ze op school en 
zeggen: ‘Morgen weg.’ Best 
zwaar, ook voor ons team. 
Je bouwt iets op met zo’n 
kind. Het komt voor dat de 
leerkracht aan het eind van 
de dag voor alle zekerheid 
maar alvast afscheid neemt. 
Ook als het kind er de 
volgende dag toch weer 
is, is dat altijd beter dan 
helemaal geen afscheid. We 
merken aan de leerlingen 
dat het moeilijk voor ze is om 
vertrouwen te hebben.’ 
De Jonge: ‘De vluchtverhalen van 
de kinderen staan niet centraal. 
We  besteden er aandacht aan 
als het kind erover begint. Dat 
wil nog wel eens gebeuren als 
de leerling beter Nederlands 
gaat praten. Kinderen zijn heel 
flexibel. Ze vertellen iets naars 
wat ze hebben meegemaakt en 
vervolgens pakken ze weer het 
werkje op waar ze mee bezig 
waren.’

Hoe gaat de school om met 
de ouders? ‘We proberen de 
ouders op de normale manier 

bij de school te betrekken, 
door tien minuten gesprekken. 
Meestal gaat de communicatie 
met handen en voeten, maar 
begrijpen we elkaar wel.’ Het 
contact met de ouders uit de 
noodopvang in Kanaleneiland 
is wel moeizaam. Van 
Kanaleneiland is het een heel 
eind naar de school aan de 
andere kant van de stad, en 
dat is voor deze ouders te ver. 
Ze hebben vaak geen geld 
voor de bus, en fietsen kunnen 
ze niet. Zo gebeurt het dat ze 
de plek niet kennen waar hun 

kinderen naar school gaan. 
Op schooldagen worden de 
kinderen opgehaald met een 
bus en moeten hun ouders ze 
dus uit handen geven en dat 
wringt wel eens.

Kinderboeken
Heldere regels, stevige vaste 
structuur en grote toewijding 
van het team zorgen ervoor 
dat de sfeer in de school goed 
is en kinderen en ouders uit 
vele achtergronden, culturen 
en religies in harmonie met 
elkaar omgaan. ‘Respect 
staat bij ons centraal. Bij 
discriminatie door wie dan 
ook hebben we een lik-op-
stuk beleid. We vieren ook 
met elkaar wat er te vieren 
valt. Onze school heeft een 
protestants-christelijk bestuur, 
dus de christelijke feesten 
en verder wat de kinderen 

uit hun tradities en landen 
meebrengen.’

De Jonge: ‘We zijn ontzettend 
blij met de steun die we van 
jullie gemeenschap krijgen. Zo 
bijzonder! Met jullie bijdrage 
kunnen we dingen doen die 
anders blijven liggen. We gaan 
kinderboeken aanschaffen. 
Dat zijn dan boeken die de 
leerlingen mee naar huis 
mogen nemen om ook met hun 
ouders te lezen zodat taal en 
lezen er meer bij gaan horen.’ 

Achtergrond bij de Vastenactie:
‘Deze kinderen maken het nieuws zichtbaar op 
school’
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Verhalen uit de buurt
Aan de staart van de stoet

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

Ik zie de samenleving als een bonte stoet 
van mensen, een grote optocht door 
de tijd. Voorop lopen de degenen die 
het tempo bepalen. Zij zetten de sokken 
erin. Alles verandert snel. Waardoor ik 
me afvraag: is het wel voor iedereen bij 
te houden? Er zijn mensen die niet zo 
snel mee kunnen. Zoals Dirk. Ik schat hem 
rond de vijftig. Ruim een jaar kennen we 
elkaar nu. We maken elkaar mee in een 
buurthuis voor en door de wijk. En nu 
pas, na dat eerste jaar, komt Dirk ineens 
met een vraag om een apart gesprekje. 
Voor iets persoonlijks…

Dus zitten we daar de volgende dag. 
Met zijn vrouw erbij. ‘Wij hebben een 
probleempje’ vertelt Dirk. En dan volgt 
een heel verhaal. Langzaam begin ik 
het te begrijpen. Zij heeft werk, hij niet. 
Ja toch wel: als onbetaald vrijwilliger in 
het buurthuis. Hij werkt daar fantastisch 
mee, hij wordt erom gewaardeerd. 
Maar hij is niet fit en het water staat ze 
tot de lippen. Op het enige inkomen, 

dat van haar, ligt beslag. Vanwege 
een uitkeringsgeschil uit 1995. Sindsdien 
betalen zij reeds 20  jaar almaar in 
termijnen terug aan het UWV. Zij leven 
van nog geen 70 euro per week. Ze 
moeten er alles van doen, het hele jaar 
door. 

Bij de bank staan ze intussen diep in 
het rood. Daar dreigt een rechtszitting. 
De stress bij Dirk en zijn vrouw is tot een 
hoogtepunt gekomen. Zo kan het niet 
langer, dit hou je niet vol. ‘Waarom 
ben je er niet eerder mee gekomen?’ 
vraag ik. “Bij de hulpverlening?” Dan 
blijkt dat ze jaren geleden een slechte 
ervaring met professionele hulp hebben 
opgedaan. En toen nooit meer gedurfd 
hebben om het opnieuw te proberen. 
‘En er is ook een stukje schaamte’, zegt 
Dirk. 

Dus hebben ze jaren lang geprobeerd te 
overleven, maar nu ontploffen ze bijna. 
En ze vertrouwen mij hun zorgen en 

angsten toe. Ik zie hun eerste opluchting. 
Weer een lach. De eerste stap is gezet: 
je situatie durven te vertellen. Nu 
moeten ze geholpen worden. Want het 
geschil van destijds is allang verjaard en 
ze zijn diep, ja nodeloos diep, door het 
stof gegaan. Het zijn kostbare mensen, 
ik ben door hen geraakt. We gaan 
ze helpen. Na zoveel jaren woestijn 
verdienen ze een nieuw begin, nieuw 
Leven. 

Ik voel me soms een ‘sociale 
bezemwagen’. Iemand die achteraan, 
aan de staart van de stoet nog mensen 
aantreft die bijna niet meer kunnen. Ook 
voor hen mag het Pasen worden.

Zalig Pasen,
Titus Schlatmann, Pastoraal werker 

Stichting Buurtpastoraat Utrecht.
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- Door Yosé Höhne-Sparborth -

In overleg met pastoor Huitink wil 
ik proberen, de contacten die ik 
al jaren heb in Irak, nog wat meer 
te verbreden in de stad Utrecht. Er 
meer mensen bij betrekken. 
Uitvoerig reizen gaat niet 
zomaar lukken, maar we 
kunnen meer van elkaar 
weten. We gaan op zoek 
naar mogelijkheden.

Bij die verbreding denk 
ik dan vooral aan de 
contacten in de steden 
Kirkuk en Suleymania. Het hier 
gevestigde bisdom van de 
Chaldeeuws katholieke kerk 
heeft de omvang van een 
kleine stadsparochie: 7000 
leden in de beide steden 
samen. Ze zorgen samen 
wel voor 4000 christelijke 
vluchtelingen: geven die 
onderdak, zorgden voor 
kleding, organiseren het eten, 
verbeteren het onderdak. 
Helpen waar mogelijk aan 
een baan. 
Daarnaast vangt bisschop Mirkis, 
waarmee de Ludgerusparochie 
contact heeft en die hier ook 
op bezoek is geweest, in nu al 
14 woonhuizen in totaal bijna 
400 studenten op: meisjes zijn 
zowel  jazeedee als christen of 
moslim, jongens zijn christenen of 
jazeedees. Bisschop Mirkis biedt 

die woonmogelijkheid niet aan 
moslimjongens, omdat hij dan 
overspoeld zou worden met 
aanvragen, dat kan hij niet aan. 
Alleen al bij Kirkuk leven een half 
miljoen vluchtelingen, bijna allemaal 

moslim. Elke grotere stad in Koerdistan 
heeft zulke enorme tentenkampen 
buiten de stad. De moslimmannen 
moeten dus langs andere wegen 
op die studiehulp hopen, of dagelijks 
langer reizen. Wat niet simpel is. 
De meeste kunnen vanwege de taal 
niet in Koerdistan studeren. En in het 
overige Irak is Kirkuk de enige veilige 

plek. De stadsgemeente betaalt 
de kosten van de universiteit, de 
bisschop de kosten van wonen, eten 
en internet voor elk huis. Hij heeft per 
student zo’n € 3.000 per jaar nodig. Hij 
hoopt met name erop dat mensen 

een student voor de duur van 
de studie willen ‘adopteren’. 
Het contact tussen Utrecht en 
Kirkuk/Suleymania staat in het 
teken van de interreligieuze 
praktijken in beide steden. 
Aan de lagere school bij de 
kathedraal zijn zes van de tien 
leraressen moslim. Een zuster 
dominicanes is directrice. 
Samen werkten ze hard om 
het kerstfeest mooi en goed 
te laten verlopen. Dat zijn best 
verrassende beelden voor ons 
idee. En in Suelumania werd 
in de kloosterkapel na de 
Kerstviering met de bisschop 
een theater vertoond door een 
groep jongeren: jazeedeees, 
christenen, moslims, Koerden, 
Arabieren. Allen samen, over 
actuele problemen en hoe die 
aan te pakken. 

U kunt mij, via het secretariaat van de 
parochie, uitnodigen om te vertellen 
hoe moslims en christenen in Irak 
samenleven. Steun is ook welkom.  
Tot we een ander banknummer 
hebben, kunt u eventuele giften 
naar de parochie overmaken, 
onder vermelding van ‘Irak’. 

Een band met Irak
De Raad van Kerken is op 1 februari een campagne van een paar maanden gestart om 
aandacht te vragen voor de christenen in Syrië en Irak. De Raad hoopt vooral dat er meer 
kennis komt over wat er ginds gaande is en hoe men (niet) overleeft.
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Rooster zondagsvieringen
Ludgerusparochie t/m zondag 24 april 2016 1)
 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   

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN
Zo. 20 maart  Byzant. viering Woorddienst  Gebedsviering   Woorddienst Euch. viering 
Palmzondag 
Do. 24 maart  viering in 19 uur 19 uur  17.30 uur 19 uur
Witte  Dominicus Euch. viering Euch. viering  Sedermaaltijd Euch. viering
donderdag 
Vr. 25 maart   15 uur Kruisweg ?  15 uur 15 uur
Goede Vrijdag     meditatie Kruisweg
Vr. 25 maart  viering in 19 uur Viering 19 uur Viering  geen viering 19 uur Viering
Goede Vrijdag Dominicus
Za. 26 maart 19 uur     Euch. viering
Paaswake  Familieviering
Za. 26 maart  viering in 22 uur 22 uur  geen viering 22 uur
Paaswake Dominicus Euch. viering  Euch. viering    Euch. viering
Zo. 27 maart  viering in Euch. viering Euch. viering  Woorddienst Euch. viering
Pasen  Dominicus
Zo. 27 maart  Byzantijnse
2e Paasdag viering
Zo. 3 april Euch. viering  Woorddienst  Taizéviering  Euch. viering  Euch. viering
Zo. 10 april  Woorddienst  Euch. viering  Euch. viering  Woorddienst Euch. viering 
Zo. 17 april  Byzant. viering Woorddienst  Gebedsviering  Euch. viering Euch. viering 
Zo. 24 april Woorddienst  Euch. viering  Euch. viering   Woorddienst Euch. viering 

1) NB update 24 februari 2016  ; 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.
2) JOSEPHKERK: vanaf 13 maart 2016 zijn er in de Josephkerk geen vieringen meer op zondag; wel zijn er andere vieringen 
op . woensdag en vrijdag ; raadpleeg de Agenda achterin bij Vieringen. 
WEEKVIERINGEN: 
Eucharistievieringen : Rafael do. 9.30 | za. 19.00 |  andere dagen: zie Ludgerus Actueel  |  Vesper: wo. 19.00 Antonius |
1e Vrijdagviering: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 |  Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-
Monicakerk 11.30 2e,4e en 5e zondag

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

ANBI nr. 813846481



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   

Agenda
         berichten
Agenda
         berichten

VIERINGEN 

Josephkerk
Vanaf 20 maart zijn er op zondag geen vieringen meer in 
de Josephkerk, maar u bent nog wel van harte welkom 
op de navolgende vieringen op andere tijdstippen: 
• elke woensdag om 9.30 uur : gebedsviering 
• Vanaf januari is er iedere tweede vrijdag 16.00 uur 
een kleine viering. Het is een eenvoudige viering van 
bezinning, gebed en stilte met medewerking van de 
gregoriaanse vrouwenschola. Dit jaar lezen we steeds 
een tekst uit de encycliek “Laudato si” van Paus 
Franciscus. Deze encycliek gaat over de zorg voor het 
gemeenschappelijk huis. Hierin nodigt de Paus ons uit om 
vanuit christelijk perspectief na te denken over onze zorg 
en verantwoordelijkheid voor het milieu, wat voor hem 
onlosmakelijk verbonden is met onze zorg voor de armen. 
U bent van harte welkom in deze kleine viering.
• 1e vrijdagviering om 10..30 uur 

Antoniuskerk 
Op de eerste zondag van de vasten waren er twee 
gastsprekers in de Familieviering. Zij waren van Taal Doet 
Meer, het vastenproject van de parochie. Om mee te 
doen met de samenleving moet je de taal kunnen lezen 
en spreken. Taal Doet Meer geeft taallessen, nu in Utrecht 
aan vluchtelingen. Het opgehaalde geld wordt gebruikt 
om materiaal van te kopen. 
• Op paaszaterdag, 26 maart, is om 19.00 uur de 
kinderpaasviering in de Antoniuskerk. Kinderen spelen 
het paasverhaal na; een Passion in het klein. Kinderen 
die mee willen doen, kunnen dat doen door een mail te 
sturen aan familievieringantonius@gmail.com
De viering is een samenwerking tussen de Wijkgemeente 

Utrecht West (PKN) en de Familieviering Antonius. Bij 
de kinderpaasviering zamelen we kinderboeken in en 
die geven we mee aan Taal Doet Meer.  Heeft u nog 
kinderboeken in de kast staan?
Volgende familieviering is op zondag 8 mei  9.30 uur.

Jacobuskerk 
Op de tweede en vierde zondag van de maand zijn er 
in de Jacobuskerk om 11.00 uur Eucharistievieringen. Op 
de andere zondagen bent u van harte welkom in de 
volgende vieringen 
• Eerste zondag van de maand: Taizévieringen in 
Jacobuskerk
In deze vieringen hopen wij met elkaar inspirerende 
momenten van ontmoeting met de ander en de Ander 
te beleven. Kenmerkend voor de Taizévieringen zijn 
het zingen van meditatieve liederen met muzikale 
begeleiding van piano, fluit, gitaar en stilte. De liederen 
zijn kort, makkelijk aan te leren en worden regelmatig 
herhaald. Voor de viering oefent de cantor de liederen 
met de gemeenschap. 
• Derde zondagen van de maand: vieringen van gebed 
en ontmoeting 
De vorm is afgeleid van het ochtendgebed (lauden) 
zoals dat o.a. in kloosters in gebruik is, maar er is ook 
ruimte voor eigen invulling. 
In deze vieringen gaan we psalmen en andere liederen 
zingen, bidden, luisteren en mediteren. Zo zoeken we 
verbinding met God en met elkaar. De eerste viering van 
gebed en ontmoeting was op 28 februari, de volgende 
steeds op de derde zondag van de maand. 

Palmpaasstokken 
Alle kinderen van 2 tot 12 jaar (tot 7 jaar met eigen 
begeleiding) zijn op vrijdag 18 maart, tussen 15.30 

17



en 17.00 uur welkom om een 
Palmpaasstok te maken in de 
pastorie van de Dominicuskerk. 
De kinderen moeten een houten 
kruis en wat lekkers meenemen, 
andere versiering is aanwezig. 
Tijdens de kinderwoorddienst 
op Palmzondag worden er 
broodhaantjes op de stokken 
gezet. Na de viering worden 
de Palmpaasstokken gegeven iemand die wat extra 
aandacht verdient.

Taizévieringen in de stad
• zaterdag 2 april 18.30 uur in de Johannes-Bernardus-
kerk, Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven) 
• donderdag 21 april 20.00 in De Wijkplaats, 
Joh. Camphuysstraat 101 (hoek Kanaalstraat) 

Heilig Vormsel  in  Utrecht
Aangezien de Ludgerus- Salvator- en Gerardus 
Majellaparochie slechts 4 vormselkandidaten hadden, 
zijn deze overgeheveld naar de vormselwerkgroep van 
de Martinusparochie. Daar is sinds eind januari een 
stadsbrede groep van 17 vormelingen bezig met de 
vormselvoorbereiding. Deze heeft tweewekelijks plaats 
in de St. Gertrudiskerk Utrecht-zuid. Op zaterdag 14 mei, 
aan de vooravond van Pinksteren, zal de bisschop hen 
het H. Vormsel dienen in de kathedrale Catharinakerk.

1e Heilige Communie  
Voor de eerste keer sinds vele jaren wordt in de 
Jacobuskerk weer eerste communiecatechese 
gegeven op zondag. Een echte zondagsschool dus, 
overeenkomstig een oude en wijdverbreide traditie. 
Geschikte tijd, want er is geen gehaast vanwege voetbal 
etc. en elke keer zijn ook ouders aanwezig bij de les. 
Aansluitend aan de catechese kan iedereen deelnemen 
aan de Eucharistie. Intussen is de communiegroep  
uitgegroeid tot een negental kinderen van de Jacobus- 
en de Rafaelgemeenschap. Op zondag 29 mei zullen zij 
in de Jacobus de 1e H. Communie ontvangen.

Chrismamis 
Tijdens een Eucharistieviering in Apeldoorn vindt 
de zegening plaats van de olie voor de zieken en 
geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma 
voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de 
consecratie van kerken en altaren. Tijdens de Chrismamis 
vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.
Kardinaal Eijk nodigt degenen die naar de Chrismamis wil 

komen uit om voedsel dat enige tijd houdbaar is, mee te 
nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. 
Op 23 maart om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.

Sterfdag Ludgerus  
Het was 26 maart 809, dat de heilige Ludgerus stierf in 
Billerbeck (Duitsland). Sterfdag, dus feestdag, maar dit 
jaar valt dat op Paaszaterdag.Toch kan het feest in de 
Ludgerusparochie plechtig gevierd worden. Immers, de 
zusters van aanbidding in de St. Ludgeruskapel vieren 
het Hoogfeest op dinsdag 5 april, dat is dinsdag na 
barmhartigheidszondag. De Lauden zijn om 7.30 uur. 
De Eucharistieviering 
is om 8 uur. De hele 
dag natuurlijk is er 
Eucharistische aanbidding 
in stilte. Om 1800 uur zijn 
de vespers. Iedereen is 
bijzonder uitgenodigd te 
komen bidden voor de 
katholieke gemeenschap 
van Utrecht. Moge de 
heilige missionaris uit Zuilen 
ons helpen, om net als hij 
geloofsgetuigen te zijn in de wereld om ons heen.   

VERDIEPING

Kruisweg in de Utrechtse binnenstad
In onze noordelijke streken is voor meditatie de kruisweg 
buiten een kerkgebouw niet gebruikelijk. Wel heeft 
de kruisweg  in de kerk  op de middag van Goede 
Vrijdag een  belangrijke plaats. Dit jaar evenwel wordt 
op Goede vrijdag de kruisweg in de binnenstad van 
Utrecht ook buiten gelopen. In het kader van het Jaar 
van Barmhartigheid geeft deze kruisweg  specifieke 
aandacht aan plaatsen waar in de huidige tijd aan 
mensen barmhartigheid wordt bewezen. In de lijn 
van de traditie van de zeven christelijke werken van 
barmhartigheid worden zeven instellingen bezocht waar 
het welzijn van mensen centraal staat. Onderweg klinken 
er Bijbelteksten en gebeden die betrekking hebben op elk 
van de zeven  werken van barmhartigheid. Deze kruisweg 
begint op Goede Vrijdag, 25 maart, om 16 uur in de 
Catharijnekerk, Lange Nieuwstraat. Het voornemen is om 
de rondgang af te sluiten in de Domkerk met een  gebed 
en een zelf meegebrachte broodmaaltijd. In verband 
met de bestelling van koffie en thee in de Domkerk is 
aanmelding gewenst, bij het centraal secretariaat van 
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de Ludgerusparochie (tel. 030-2441319 of secretariaat@
sintludgerus.nl)

Wereldwake in de Dominicuskerk
Met ingang van de advent wordt elke dinsdagmorgen 
om 11 uur de kerkklok geluid voor een korte wake 
achterin de kerk waarbij we stil staan bij de situatie in de 
wereld. Op het kerkplein kondigen twee spandoeken 
uitnodigend de wake aan waarvoor iedereen welkom is. 
De deuren staan wagenwijd open, koud of niet. Er zal een 
boek liggen, waarin mensen hun intenties of gedachten 
kunnen opschrijven. Rondom een afbeelding van de 
wereld worden lichtjes aangestoken. We luisteren naar 
muziek en naar enkele teksten en gebeden. Om 12.00 uur 
luidt opnieuw de kerkklok en sluiten we af. We hopen, dat 
we op deze wijze kunnen laten zien, dat de situatie in de 
wereld ons allemaal aangaat en dat we ons verbonden 
weten met alle vluchtelingen, waar dan ook.

“24 uur voor de Heer”
Net als in 2014 is op aanraden van Paus Franciscus op de 
4e zaterdag van de 40-dagentijd (op zaterdag 5 maart) in 
de Augustinuskerk het Festival van Vergeving gehouden. 
Na het rozenkransgebed in de Mariakapel  werd de 
officiële boeteviering van het Heilig Jaar gecombineerd 
met de Eucharistie van 1200 uur. Direct daarna werd 
het Allerheiligste uitgesteld en was er gelegenheid 
voor biechten, het sacrament bij uitstek van boete en 
verzoening. Alles bij elkaar waren het wel niet 24 maar 
dan toch enige uren voor de Heer, midden in Utrecht.

Bijbelstudie 
Met behulp van het 
boek “Het woord 
dat gaat” van Ds. 
Nico ter Linden, is 
er op woensdag 13 
april om 14.00 uur 
Bijbelstudie in de 
Jacobuskerk.

Thema avond Jodenhaat en antisemitisme 
De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken organiseert 
op een avond waarop dhr. Micha van Dijk, lid van het 
dagelijks bestuur van het OJEC (het overlegorgaan van 
joden en christenen in Nederland), zal spreken over 
Jodenhaat/antisemitisme, over de joodse houding 
daarin en over zin en betekenis van de Jom Hashoah 
herdenking. Deze herdenking in Utrecht vindt plaats op 
8 mei. Nadere informatie daarover volgt. De lezing is 
op donderdag 24 april, om 20.00 uur, in de Jeruëlkapel, 

Ivoordreef 2. Vanaf 19.45 u. zijn de deuren open. 

Kenniscafés in Dominicuskerk 
• Zondag 3 april, 20.00-22.00 uur
Sinds 1 oktober 2013 is prof. dr. Mattijs Numans 
hoogleraar Huisartsgeneeskunde en hoofd van de 
afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde van 
het Leids Universitair Medisch Centrum. Eén dag per 
week is hij werkzaam in de Huisartsenpraktijk Oog in Al. 
In het Kenniscafé vertelt hij over zijn onderzoek naar 
mogelijkheden om de (multidisciplinaire) eerstelijns zorg 
te verbeteren en te vernieuwen. 
• Zondag 24 april, 20.00-22.00 uur 
Prof. dr. Hugo B. Roos (emeritus-hoogleraar Logistiek 
management (voorheen de Nedlloyd-leerstoel) aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam) zal spreken over het 
systeem van Internationale Luchtvaartverdragen als 
middel tegen argwaan en wantrouwen tussen landen 
omtrent onderlinge vijandige bedoelingen.
Beide keren in de Dominicuskapel; Toegang gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Dominicusleesgroep 
De Rooms-Katholieke Kerk lijkt bezig aan een spectaculair 
proces van afbraak en verdamping. Hoe moet je daar 
als betrokken gelovige mee omgaan? Proberen vast 
te houden aan wat was, is geen optie. Maar wat dan 
wel? De Dominicusleesgroep buigt zich over deze vragen 
aan de hand van Waar blijft de kerk? Gedachten 
over opbouw in tijden van afbraak, geschreven door 
Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie (UvT) 
en lekendominicaan. De groep is net aan het boek 
begonnen, dus u kunt nog meedoen.
Op de dinsdagen 5 april, 3 mei en 7 juni in de 
Dominicuskapel. Aanvang: 20.00 uur;  Kosten: €19,50 
(aanschaf boek).  Aanmelden: secretariaat@
dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-
12.00 uur).

Begeleide meditatie ‘Stromen’
‘Een waterbekken wacht tot het volloopt en geeft vanuit 
zijn volheid, het wordt zelf niet leeg’, zegt Bernardus 
van Clairvaux. De begeleide meditaties cirkelen dit 
voorjaar rond dit thema. Met behulp van verschillende 
meditatievormen vanuit de christelijke traditie heb je 
aandacht voor de stroom die naar jou toekomt en die 
jou wil vervullen. Iedereen met enige meditatie-ervaring 
is welkom.
Op 17/3, 14/4, 12/5, 9/6, telkens van 20-21.30 uur, in de 
Dominicuskapel. Kosten losse avond: €15,–; Aanmelding 
en informatie: info@seintjebos.nl
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CULTUUR

The Passion in Amersfoort 

De zesde editie van The Passion vindt plaats in Amersfoort. 
Deze stad zal op 24 maart 2016 het decor vormen voor 
de eigentijdse muzikale vertelling van het paasverhaal. 
Tijdens de live-uitzending zal de gebruikelijke processie 
worden gehouden, waarbij ruim duizend deelnemers 
met het verlichte kruis naar het hoofdpodium lopen. Deze 
plekken waren kort nadat de inschrijving was geopend 
al opgevuld: het enthousiasme om mee te lopen is erg 
groot. 
The Passion vertelt over het lijden, sterven én de 
opstanding van Jezus en is een samenwerking van de 
omroepen EO en KRO. Voor Amersfoort is 2016 ook het jaar 
waarin de toestroom en opvang van vele vluchtelingen 
uit België tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. 
In de uitvoering van The Passion worden verwijzingen 
naar deze gebeurtenis opgenomen, waardoor dit voor 
Amersfoort op een mooie manier bij elkaar komt.
Op 24 maart vanaf 20.30 uur live te volgen op NPO 1

Oerverhalen
In deze derde aflevering van de serie Oerverhalen staat 
de Indonesische cultuur centraal. Dominee Jaspert Slob, 
die met zijn vrouw jaren in Indonesië werkzaam is geweest, 
legt enkele Indonesische naast christelijke verhalen. De 
Indonesische dansgroep Perki treedt op en er worden 
toepasselijke hapjes en drankjes geserveerd. 
Op 22 mei is er een vervolg met verhalen uit verschillende 
culturen over de zondvloed.
Van 16-18.00 uur in de Dominicuskerk.Toegang: volw. 
€7.–/kinderen €2,– (incl. consumptie). Aanmelden: 
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030-2935245 
(werkdagen 9,00-12.00 uur)

Lenteconcert Amor vincit 
Onder leiding van Michel de Kort zingt Kamerkoor Amor 
Vincit ‘vanuit het hart’ een gevarieerd programma: a 
capella liederen van Schutz, Pärt, Childs en Sibelius en 

werken van Haydn, Briegel, Telemann en Buxtehude met 
begeleiding van een strijkersgroep en kistorgel onder 
leiding van organist Ere Lievonen. Na afloop is er een 
drankje.
Op zondag 17 april, om 15.00 uur in de Dominicuskerk. 
Kaarten vóór aanvang: volw. €12,50/kinderen t/m 12 jaar 
€5,– (incl. consumptie en programmaboekje).

Un  ballo in maschera 
Na de zeer succesvolle 
uitvoering van Aïda 
afgelopen jaar brengen 
OperaUtrecht en 
dansschool Yazilla nu Un 
ballo in maschera van Verdi 
op de planken. De opera 
heeft drie bedrijven en is 
gebaseerd op de moord 
in 1792 op de Zweedse 
koning Gustaaf III. Het 
complot tegen de koning 
wordt gesmeed terwijl de 
voorbereidingen voor een gemaskerd bal in volle gang 
zijn. Deze hele hofintrige draait om de liefde tussen de 
koning en de getrouwde Amelia. 
Op zaterdag 23 april om 20.00 uur in de Dominicuskerk. 
Kaarten: voorverkoop volw. €12,50/kinderen €5,–; gewone 
prijs volw. €15,–/kinderen €5,– (incl. consumptie) Bestellen: 
info@denieuwedominius.nl of 030-2935245 (werkdagen 
9.00-12.00 uur); betalen bij de entree. 

Petite Messe Solennelle 
KOV Utrecht, één van 
de oudste koren van 
Utrecht, geeft o.l.v. 
dirigent Arthur Koopman 
op 9 april een groot(s) 
concert in de Geertekerk. 
In samenwerking met 
kamerkoor Vocalei uit 
Leiden wordt de Petite 
Messe Solennelle van 
Rossini uitgevoerd.
Nadat Rossini in zijn jeugd 
vooral komische opera’s 
schreef, componeerde hij 
een paar jaar vóór zijn dood deze mis. De compositie 
gaat geheel in tegen de toenmalige voorschriften voor 
liturgische muziek.  Zijn Messe Solennelle is dan ook 
eigenlijk helemaal niet zo “solennelle” en “petite” als de 
naam suggereert.
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Achterin de handgeschreven partituur schreef  hij 
“Lieveheer, hier is hij, klaar, deze kleine armzalige mis. 
Heb ik nu gewijde muziek (musique sacrée) geschreven 
of is het heiligschennis (sacrée musique)? Ik ben geboren 
voor de komische opera, zoals u weet. Niet veel techniek, 
een klein beetje hart, dat is het wel. Wees gezegend en 
gun mij het paradijs.” KOV Utrecht wordt op 9 april a.s. 
begeleid door een piano èn een harmonium uit 1824, dat 
onlangs volledig is gerestaureerd. 
Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via de website www.kovutrecht.nl of vóór aanvang van 
het concert in de kerk (indien nog voorradig).

Kunst in de wijk
Koningsdag, woensdag 27 april, 10.00-14.00 uur: Expositie 
‘Kunst uit de wijk in de kerk
Terwijl in de straten om de Dominicuskerk door de 
Wijkvereniging de jaarlijkse kindervrijmarkt wordt 
gehouden en het kerkplein wordt omgetoverd tot een 
gezellig terras, exposeren kunstenaars uit Oog in Al binnen 
in de kerk hun werk. 

TERUGBLIK 

De sjaal van 
Schillebeeckx
Bij de presentatie van 
het boek met preken 
van de wereldberoemde 
V laams -Neder landse 
theoloog Edward 
Schillebeeckx kreeg 
diens leerling Erik 
Borgman afgelopen 
december zijn sjaal 
cadeau. Hadewych Snijdewind, de domini-canes die 
Schillebeeckx in zijn laatste levensjaren had verzorgd, 
had de sjaal na diens overlijden in 2009 bewaard. Tevens 
was zij de eindredacteur van de postuum verschenen 
prekenbundel. Borgman, parochiaan van de Utrechtse 
Ludgerusparochie en hoogleraar theologie in Tilburg, 
was ontroerd toen hij de sjaal omgehangen kreeg. ‘Het 
voelt als een warme deken,’ zei hij. ‘Of de geur van zijn 
after-shave er nog in zit? Zuster Hadewych heeft de sjaal 
zorgvuldig gewassen, vertelde ze me.’  (Werend Griffioen)

Vieringen naar de gedachte van Taizé in 
Zuilen
Ondermeer door een krapte aan professionele 

voorgangers (zeker na het spijtige ontslag van Bernadette 
van Dijk) zijn we in de Jacobuskerk in 2016 begonnen 
met vieringen waarin parochianen een actieve(re) 
rol vervullen. Best even spannend als je jarenlang hebt 
kunnen rekenen op mensen met meer ervaring, maar 
gelijk ook een nieuwe uitdaging en een kans om ons 
eigen geloof en inspiratie tot uitdrukking te laten komen 
en andere vormen  van gebed en samenkomst een 
plaats te geven binnen onze gemeenschap.
De vieringen op elke eerste zondag van de maand 
zijn er voor iedereen die zich aangetrokken voelt 
tot stilte en meditatie naar de gedachte van de 
kloostergemeenschap van Taizé: vieringen van zingen, 
lezen, stilte, gebed en muziek. De vieringen worden 
voorbereid en uitgevoerd door een werkgroep 
bestaande uit parochianen.
De eerste viering in deze stijl – op zondag 7 februari - 
werd door vele aanwezigen getypeerd als warm en 
inspirerend. Door sobere verlichting in de kerk en een in 
stijl geklede altaartafel met iconen en kaarslicht werd 
de ruimte geboden om je niet te laten afleiden door de 
wereld om je heen maar je te richten op gebed en de 
persoonlijke relatie met God. De lezingen en gebeden, 
maar zeker ook de reciterende liederen hebben een  
ingetogen karakter waardoor deze sfeer werd versterkt. 
Voorafgaande aan de viering werden de liederen met 
de aanwezige gemeenschap ingestudeerd door de 
cantor, die ook tijdens de viering de samenzang leidde. 
De muzikale begeleiding werd verzorgd door diverse 
instrumentalisten wat de viering ook een feestelijk karakter 
gaf. Hierdoor hopen we dat in bijzonder ook jongeren 
zich in deze vieringen welkom voelen. 

Carnavalsmis  in de St. Jozef
Carnaval en Eucharistie: kan dat of kan dat niet? Wel, 
het hangt er helemaal vanaf, welke van deze twee de 
prioriteit heeft. In ieder geval in de St. Jozef stond de 
Blijde Boodschap van Jezus voorop. Alle feestvierders 
pasten zich daar eerbiedig bij aan. Vanuit dat standpunt 
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levert Carnaval enorm veel  aanknopingspunten voor 
een mystieke Eucharistie. Allereerst heerlijk om na het 
welkom aan alle hoogheden, prinsen en prinsessen, ook 
de goddelijke Hoogheid Koning Jezus te verwelkomen! 
En als de Utrechtse Carnaval de “Leemput” heet, dan 
past daar prima een schuldbelijdenis bij om alle modder 
uit de beerput van onze ziel te bidden. Prins Martijn 
XXXIX had als carnavalsspreuk gekozen: “Laat wat van 
je horen!” Welnu, in de speciaal gekozen eerste lezing 
had het volk van Israël in de woestijn enorme dorst 
gekregen, en wonder boven wonder, toen liet God van 
zich horen en zorgde voor water (helaas geen bier) uit 
de rots. En in het Evangelie verzamelde zich rond Jezus 
niet alleen zijn bloedeigen familie, maar ook iedereen 
die wilde luisteren naar Gods Woord. Is Carnaval ook niet 
een feest van verbroedering tot een nieuw soort familie? 
Na de consecratie speelde een krachtig koperen 
blaasensemble een verstillend Il Silenzio (= stilte voor het 
mysterie van God). Ten slotte Gods zegen als slotakkoord. 
Dat werd natuurlijk drievoudig onderstreept, niet met 
driemaal “Alaaf”, maar in liturgisch-katholieke stijl met 
“Amen, Alaaf, Alleluja”. Dat schalde in de Jozefkerk 
toen zo enthousiast, dat de dinsdag erna het driewerf 
Amen-Alaaf-Alleluja nog doorklonk in het Carnavalscafé 
“Elinkwijk” aan de Amsterdamsestraatweg.      

Aswoensdag voor Kinderen
In de namiddag van Aswoensdag brachten kinderen 
palmtakjes mee naar de Jacobuskerk ter verbranding. 
Maar eerst werden in de pastorie de Tien Geboden 
doorgenomen en konden zij opschrijven, welke van de 
Tien Geboden zij niet goed hadden uitgevoerd. In de 
kerk liepen de kinderen langs de doopvont en maakten 
een excursie langs de biechtstoel. Vervolgens werd uit 
de Bijbel voorgelezen. Toen kwam het hoogtepunt: de 
kinderen vertelden wat ze hadden opgeschreven aan 
de priester; deze schonk in naam van Jezus vergiffenis 
over alles wat niet goed was. Toen werden de palmtakjes 
aangestoken, en een heftig rokend vuurtje verteerde alle 
briefjes. 

Jonge mensen aanbidden en biechten
Donderdag 18 februari kwam een aantal jonge mensen 
van de Katholieke Charismatische Vernieuwing naar de 
Rafaelkerk om samen te bidden en zingen. Uitdrukkelijk 
was pastor Smits gevraagd voor het sacrament van 
de biecht. De gebedsavond begon in de kapel met 
lofprijzing, zoals dat heet, aanbiddingsliederen werden 
gezongen tot verheerlijking van Gods grootheid. Daarna 
werd het Allerheiligste Sacrament uitgesteld en bad men 
in stilte. In de hoek van de grote kerk was gelegenheid 

om te biechten, vlakbij het banier van het Jaar van 
Barmhartigheid, waarop Jezus staat afgebeeld als de 
Goede Herder, die een verloren mens op zijn schouders 
draagt.  

Ita Missa est
Op het moment dat 
u dit leest is het een 
feit voor de Joseph: 
Ita Missa est. In goed 
Latijn: It’s over. Wij 
hebben op 13 
maart geantwoord: 
Deo Gratias. De 
viering op 13 maart 
was met Pastoor 
Huitink, Pastor Smits, 
Pastor Gerrit-Jan 
Westerveld. De 
Joseph op leeftijd kreeg zijn verdiende (zondags-)rust. 
In het liturgieboekje werd het zo geformuleerd: “Vandaag 
heeft de geloofsgemeenschap St. Joseph haar laatste 
zondagse eucharistieviering. Dat roept gemengde 
gevoelens op. Het is verdrietig te moeten constateren 
dat het niet anders gaat, maar in de afgelopen periode 
zijn we hier wel naartoe gegroeid. Vandaag eindigen 
de zondagse samenkomsten. Sommige activiteiten 
en contacten gaan door (en andere zijn zelfs pas 
begonnen). Ook hopen we dat de onderlinge contacten 
blijven. Maar de grotere liturgische gemeenschap, die is 
vanaf nu verleden tijd. Aan het einde was er een ritueel 
met de zevenarmige kandelaar. Vertegenwoordigers 
van de werkgroepen die zich afgelopen jaren hebben 
ingezet voor de Joseph-gemeenschap kregen een 
brandende kaars mee om het vuur brandend te houden. 
Ook het koor Cantate Domino had zijn laatste optreden 
op 13 maart. Wel zal het nog de rouw- en trouwdiensten 
verzorgen in een kleinere samenstelling.
We hopen vurig dat deze ontwikkelingen niet ertoe zullen 
leiden dat mensen (voorgoed) zullen afhaken, in ieder 
geval niet het geloof kwijt raken. 

(Charles Vrencken)

Kinderen op bezoek in de Rafael
Een persoonlijk hoogtepunt in mijn inmiddels tweejarig 
pastoraat in Overvecht was het bezoek van vier groepen 
bovenbouw van de Marcusschool aan onze Rafaelkerk. 
Van de 80 leerlingen was een ruime meerderheid 
Moslim. Wat te zeggen? met de liberale Nederlander: 
“Alle godsdiensten zijn toch gelijk!” of met de exclusieve 
Christen: “Alleen het Christendom is waar!” Zo begon ik: 
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“Beste kinderen, kijk, jullie hebben allemaal een neus, 
jullie genieten allemaal van dezelfde zon en  worden nat 
van dezelfde regen. Dus we zijn allemaal gelijk. Maar jullie 
dragen ook allemaal verschillende kleren en komen van 
verschillende culturen. Dus zijn we allemaal verschillend. 
Welnu, ík  geloof, dat die ene en zelfde God ons allemaal 
verschillend gemaakt heeft, net als de bloemen en de 
dieren. Goed, verder! Wie weet wat in de Koran de eerste 
eigenschap is van God? Wel, als katholieke ‘imam’ weet 
ik, dat God bovenal ‘rahman’ is, dat is  barmhartig!” Ja, 
knikten de meeste kinderen. 
“Daarom ga ik jullie nu voorlezen uit dit boek, dat 
geschreven is door Marcus.” Marcus? keken alle kinderen 
verbaasd. “Ja, de naam van jullie school!“ Toen las ik, 
hoe barmhartig Jezus was voor armen en kinderen, voor 
zieken en zondaars, ja zelfs voor zijn vijanden. “En weten 
jullie wat het mooist is van Jezus, of zoals Moslims zeggen, 
Isa? Het mooiste is, dat Jezus houdt van jullie allemaal. Al 
ben jij Christen, Jood, Moslim of ongelovig, Jezus houdt 
van jou! Hij heeft voor jou zelfs zijn leven gegeven!” 

(priester Koos Smits)

OVERIG 

“Biddend voor Gods  Aangezicht ”
Als Antoniusgemeenschap nodigen we allen uit die met 
liturgie te maken hebben, om op zaterdag 9 april samen 
te komen in het Nicolaas-Monicacentrum. We willen 
helder maken welke in toekomst de beperkingen worden 
voor lokale gemeenschappen om samen hun geloof te 
vieren, maar vooral ook  welke ruimte er is: helderheid om 
onnodige conflicten met de bisschop te vermijden. 
Hoofdzakelijk zetten we in op creativiteit om elkaar 
inspirerend, een geloofsgemeenschap van presentie 
te kunnen zijn in de eigen buurt.  We bespreken 
verschillende mogelijkheden om het gezamenlijke treden 
voor Gods Aangezicht vorm te geven. En we verzamelen 
de aanwezige behoeften om op onderdelen te worden 
toegerust. In de loop van dit jaar willen we dan af en 
toe een ochtend toerusting aanbieden, per gevraagd 
thema. We hopen daarmee allen van dienst te zijn.
Voor deze dag denken we aan hen die voortaan 
zullen voorgaan of liturgie voorbereiden, en aan 
vertegenwoordigingen uit koren. 
Als u brood meeneemt, zorgen wij dat er koffie, thee 
en soep is. Zaterdag 9 april, 10.00-15.00 uur, Nicolaas-
Monicacentrum, Boerhaaveplein. Graag opgeven bij 
secretariaat Ludgerus: secretariaat@sintludgerus.nl (Zr. 
Yosé Höhne-Sparborth)

Vrijwilligers gevraagd in Zuylenstede 
Het groepje vrijwilligers dat assisteert bij de maandelijkse 
R.K. viering in Zorgcentrum Zuylenstede, Perudreef, zoekt 
versterking. Het gaat hierbij vooral om het begeleiden 
van meestal slechts enkele kerkgangers die dat nodig 
hebben (zoals rolstoelgebruikers) naar en van de kerkzaal 
en koffie en thee schenken na afloop van de viering. 
Tijdsduur 2 à 2 ½  uur. 
De viering is iedere derde vrijdag van de maand om 
16.00 uur. Bijzonder welkom is ook een pianist(e) voor 
begeleiding van de zang tijdens de viering. 
Inlichtingen en hopelijk aanmeldingen: Diny Klijn tel. 030 
– 262 18 45.  

Contactmiddag voor 55-plussers 
donderdag 21 april 14.30-16.30 uur
Op donderdag 21 april, en vervolgens op elke derde 
donderdag van de maand, is er in een ontspannen 
en gezellige sfeer gelegenheid voor ontmoeting, 
gesprek en spel – o.a. scrabble, rummikub, sjoelen, 
dammen, schaken. Dit is voor alle ‘ouderen’ van 55+ in 
Utrecht West. Van 14.30-16.30 uur, in de refter van de 
DominicuskerkPalestrinastraat 1; Info bij Mieke Pijper, 
Noltheniusstraat 53, 3533 SG  Utrecht, tel: 030 2945721,  
erikmieke@zonnet.nl

Sam’s Kledingactie 
Miljoenen mensen moeten 
in rampgebieden zien te 
overleven. Sam’s Kledingactie 
zet zich in voor deze mensen. 
In onze maatschappij hebben 
we een overvloed aan 
waardevolle kleding die vaak 
in de afvalstroom verdwijnt of commercieel wordt 
verhandeld. Door kleding in te zamelen genereert Sam’s 
Kledingactie geld dat direct besteed wordt om de nood 
in ontwikkelingslanden te verlichten. U kunt zo op een 
heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, 
een bijdrage leveren aan noodhulp-, wederopbouw en 
preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Een 
kleine moeite, groot gebaar!
Inzameling op zaterdag 16 april : 
• 10.00 – 12.00 uur: Dominicuskerk (Oog in Al) 
• 10.00 – 12.00 uur: Rafaelkerk (Overvecht)
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